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QUY ĐỊNH HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM 
 

1. Quy định 

- Sinh viên có đơn đề nghị học cải thiện điểm 

- Sinh viên được học cải thiện điểm cho các môn học đạt từ điểm D trở lên 

- Sinh viên không được đăng ký học cải thiện đối với môn học Thực tập tốt nghiệp 

- Tổng số tín chỉ đăng ký không vượt quá 14 tín chỉ cho học kỳ Hè, 19 tín chỉ cho học kỳ 

Thu và Xuân. Trường hợp sinh viên học nhiều hơn số tín chỉ quy định phải được xem xét 

và chấp thuận của Trưởng khoa. 

- Điểm để tính trung bình chung tích lũy của môn học là điểm cao nhất trong các lần học. 

Tuy nhiên, toàn bộ điểm nhận được trong các lần học khác nhau cho một môn học đều được 

ghi vào bảng điểm. 

- Điểm của môn học học cải thiện không dùng để xét học bổng và xét thi đua khen thưởng 

- Đơn giá học phí được áp dụng theo đơn giá học phí học lại, tại thời điểm sinh viên đăng ký 

học cải thiện điểm  
  

2. Quy trình 
 

Bước 1 Sinh viên làm đơn đề nghị học cải thiện điểm (theo mẫu) và nộp đơn tại P.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 đến Phòng Kế Toán thực hiện các thủ tục liên quan đến học phí  

Bước 6 Phòng Đào Tạo đăng ký môn học cho sinh viên  
 
 

  


