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QUY ĐỊNH BẢO LƯU & NHẬP HỌC LẠI 
 

1. Quy định 

 

- Sinh viên được tạm dừng chương trình đang học và được bảo lưu kết quả học tập nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

 Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nhiệm vụ an ninh - 

quốc phòng 

 Vì lý do sức khỏe phải điều trị thời gian dài. Trường hợp này, sinh viên phải có 

giấy xác nhận của cơ quan y tế nơi khám hoặc điều trị. 

 Trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn 

 Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm 

quyền hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường 

hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị thôi học 

 Vì lý do khác (nhu cầu cá nhân). Trường hợp này, sinh viên phải học xong ít 

nhất học kỳ thứ nhất tại trường. 

- Sinh viên có đơn xin bảo lưu kết quả học tập, đính kèm các giấy tờ minh chứng lý do 

(nếu có) 

- Thời gian tạm dừng do bảo lưu kết quả học tập được tính vào tổng thời gian được học 

của sinh viên tại trường. Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo không 

được vượt quá 6 năm học. 

- Thời gian bảo lưu kết quả học tập tối đa là 3 năm. Sau khi hết thời gian bảo lưu kết quả 

học tập, sinh viên làm đơn xin nhập học lại. 

- Sinh viên chỉ được xem xét bảo lưu kết quả học tập, không bảo lưu học phí 

 

2. Quy trình 

 

Bước 1 Sinh viên làm đơn bảo lưu (theo mẫu) và nộp đơn tại Phòng Đào Tạo 

Bước 2 Phòng Đào Tạo tiếp nhận đơn và chuyển cho Khoa liên quan 

Bước 3 Trưởng Khoa ghi nhận ý kiến và trả đơn lại cho Phòng Đào Tạo 

Bước 4 Phòng Đào Tạo thông báo cho sinh viên quyết định của nhà trường 

Bước 5 Sinh viên làm đơn xin nhập học lại (theo mẫu) và nộp đơn tại Phòng Đào Tạo 

Bước 6 Phòng Đào Tạo tiếp nhận đơn và chuyển cho Khoa liên quan 

Bước 7 Trưởng Khoa ghi nhận ý kiến và trả đơn lại cho Phòng Đào Tạo 

Bước 8 Phòng Đào Tạo thông báo cho sinh viên quyết định của nhà trường 
  


