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QUY ĐỊNH ĐIỂM SỐ 
 

Thang điểm đánh giá kết quả học tập 

Xếp loại Hệ 10 Hệ chữ Hệ 4 

Đạt 

(được tích lũy) 

Giỏi 
9 – 10 A+ 4.0 

8.5 – 8.9 A 4.0 

Khá 
8.0 – 8.4 B+ 3.5 

7.0 – 7.9 B 3.0 

Trung bình 
6.0 – 6.9 C+ 2.5 

5.5 – 5.9 C 2.0 

Trung bình yếu 
5.0 – 5.4 D+ 1.5 

4.0 – 4.9 D 1.0 

Không đạt Kém 0.0 – 3.9 F 0.0 

 

- Điểm môn học được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được chuyển thành điểm chữ. Mức điểm chữ của môn học được quy đổi từ điểm chữ 

qua điểm số, theo thang điểm 4. 

- Một môn học được xem là đạt (được tích lũy) nếu điểm đánh giá môn học từ điểm D 

trở lên. Tuy nhiên, các điểm D gọi là các điểm đạt có điều kiện. Sinh viên cần phải học 

cải thiện các điểm D để đảm bảo điều kiện về điểm trung bình chung tích lũy. 

- Điểm I (chưa đủ dữ liệu đánh giá): Được áp dụng cho trường hợp sinh viên vì ốm đau, 

tai nạn hoặc vì lý do khách quan xác đáng không thể tham gia kiểm tra, thi nên thiếu 

điểm bộ phận nào đó. Từng trường hợp cụ thể sẽ được xem xét, xử lý. 

- Điểm R (điểm miễn/điểm chuyển): Dùng để xác định việc miễn học đối với các trường 

hợp đặc biệt/ngoại lệ được xem xét; việc chuyển điểm đối với môn học mà sinh viên 

đã tích lũy được trong quá trình học tập. Đối với sinh viên thuộc diện chuyển từ trường 

khác tới, điểm R chỉ được chấp nhận nếu sinh viên học môn học đó tại các trường cao 

đẳng/đại học, hệ chính quy; số lượng tín chỉ của môn học mà sinh viên đã học tại trường 

cũ lớn hơn hoặc bằng số lượng tín chỉ của môn học tương ứng trong Chương trình đào 

tạo của nhà trường. 

- Các điểm I, điểm R không được dùng để tính điểm trung bình, xử lý học vụ 

- Tất cả điểm số các môn học trong suốt quá trình học tập đều được ghi nhận trên bảng 

điểm, kể cả môn học của ngành chuyển đi (trong trường hợp chuyển ngành) và các môn 

học cải thiện điểm 

 

Điểm môn học 

- Điểm môn học bao gồm điểm trung bình kiểm tra (TBKT) có trọng số 0,4 và điểm thi 

kết thúc môn học (TKTMH) có trọng số 0,6.  

Công thức tính: TBMH = (TBKT x 0,4) + (TKTMH x 0,6) 

- Điểm trung bình kiểm tra (TBKT) là trung bình cộng của các điểm kiểm tra thường 

xuyên (KTTX), điểm kiểm tra định kỳ (KTĐK) theo hệ số của từng loại điểm. Trong 

đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2. 

 

Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy 

- Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy 

được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:  

 

 

 

 



 

Trong đó: 

+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung 

tích lũy 

+ i: là số thứ tự môn học 

+ ai: là điểm của môn học thứ i 

+ ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i 

+ n: là tổng số môn học trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn học đã tích lũy 

- Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các môn học mà sinh viên đã 

tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi 

học kỳ. 

- Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học, điểm trung bình chung tích lũy bao 

gồm cả điểm môn học được bảo lưu, không bao gồm điểm môn học được miễn 

trừ/chuyển điểm và môn học điều kiện. Trường hợp sinh viên được tạm hoãn học môn 

học thì chưa tính khối lượng học tập của môn học đó trong thời gian được tạm hoãn. 

- Sinh viên được quyền đăng ký học lại một môn học đạt từ điểm D trở lên để cải thiện 

điểm trung bình chung tích lũy. Điểm cao nhất nhận được là điểm tính cho môn học đó 

và sẽ được dùng để tính điểm trung bình chung tích lũy. Tuy nhiên, toàn bộ điểm nhận 

được trong các lần học khác nhau cho một môn học đều được ghi vào bảng điểm. 

- Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học 

bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm 

thi kết thúc môn học lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được 

tính theo kết quả lần thi kết thúc môn học có điểm cao nhất. 

- Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 môn học điều kiện; 

kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm 

học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều 

kiện để xét tốt nghiệp và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. 

 

 

 

 

  

 

 


