
DI HQC DA NANG CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG BiI HQC BACH KHOA Bc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S:  i}fjff  /QD-DHBK Dà Nang, ngàyALf tháng 5 nám 2021 

QUYET BNH 
• A P A •A A 

Ban hanh Quy d!nh  ye vice xet, cap hçc bong cho sinh vien hç di h9c chinh quy 
tii Trtro'ng Diii hQc Bach khoa, Bii hQc Ba Näng 

HIU TR1fNG TRUONG BA! HQC BACH KHOA 

Can thLut Giáo dc ngày 14/6/2019, 

Can c& Nghj djnh s 84/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 cza ChInh phi quy d/nh 
chi tiêt m5t so diêu cüa Luat Giáo dc; 

Can th Nghj djnh 32/CP ngày 04/4/1994 cja C1hInh phi v vic thành lap Dai 
hQc Dà Nang; 

Can ci Thông tu s 35/2011/TT-BGDDT ngày 11/8/2011 cüa Bó Giáo dyc và 
Dào tgo quy djnh ye trao và nhan  hQc bong, tro' cap cho ngu'O'i hQc trong các cci so' 

giáo dyc thu$c h thông giáo duc quôc dOn,' 

Can cii' Thông tu' sd 16/2015/TT-BGDDT ngày 12/8/2015 cia Bô Giáo d 
Dào tgo ban hành Quy ché dánh giá két qua rèn luycn cza ngwài hQc dwçic d 
trInh d3 dgi hQc h chInh quy; 

Can th VOn ban hcrp nMt s 17/VBHN-BGDDT ngày 15/5/2014 cia B5 
dyc và Dào tio ban hành ye Quy chê Dào tgo dcii hQc vO cao dang theo h thông ti 
chi, 

Can cz' Van ban h'p nhth s 28/VBHN-BGDDT ngày 05/4/2014 cüa Bó Giáo 
dyc và Dào tgo ye HQC bong khuyén khIch hQc tap dOi vO'i hc sinh, sinh viên trong 
các trw&ng chuyên, tru'&ng nang khiêu, các cci sO' giáo duc dgi hc Va trung cOp 
chuyên nghip thu5c hç thông giOo dyc quOc dOn,' 

COn cii' Thông tu s 10/2020/TT-BGDDTngày 14/5/2020 cia Bó trithng Bó GiOo 
dyc và Dào tçio ye vic Ban hành Quy ché to ch&c và hogt d5ng cia dgi hQc viing Va 
các cci sO' giOo dyc dgi hQc thành viên; 

COn c& Nghj quyêt s 05/NQ-HDTngày 12/01/2021 cia H5i &ng tru'àng 
Triràng Dai hQc Bach khoa, Dai hQc Dà Nang ye viêc Ban hành Quy ché tO cha'c và 
hoçxt d5ng cia tru'àng Dai hc Bach khoa, Di hQc Dà NOng; 

Can ca' Quyé't djnh s 1001/QD-DHBK ngày 16/4/2021 cia Hiu tru'àng Trw&ng 
Dgi hc Bach khoa ye vic ban hành Quy chê Cong tác sinh viên dôi vó'i chwo'ng trinh 
dào to dgi hQc h chInh quy tai Tru'àng Di hQc Bach khoa, Di hQc Dà Nang,' 

Theo d nghj cüa Tru'O'ngphông PhOng Cong tác Sinh viên. 

QUYET BINH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy dlnh  v vic xét, cp hQc 
bôngcho sinh viên dai hQc h chinh quy ti Tru'ô'ng Bai hçc Bach khoa, Bi hQc 
Ba Nang". 



Diu 2. Quy& djnh nay duçic ap diving d6i vài hçc k' lay diem xét h9c bong 
khuyn khIch h9c tp bitt dtu tiir nãm hQc 2021 - 2022 vâ thay th cho Quy& djnh s 
2083/QD-DHBK ngày 08/9/2019 ban hãnh Quy djnh "vi vic xét, cp hQc bng, ho 
trçi chi phi h9c tp cho sinh viên di h9c h chInh quy tai  Trng Di h9c Bach khoa, 
Di h9c Dà Nng". 

Diu 3. Trtthng phOng PhOng T chirc — Hãnh chinh, Trtrng phOng Phông 
Cong tác Sinh vien, Trithng cac ckm vi va ca nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành quy& djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhu Diéu 3; 
- 1-101 dông trithng (dê báo cáo); 
- Ban Giám hiéu; 
- Lu'u: VT, CTSV. 

HIEU TRU'€NG 

 

PGS.TS floàn Quang Vinh 



DAT HOC DA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG  BA! HQC BACH KHOA Bc p -  Tçr do - Hnh phóc 

QUY DNH 
V vic xét, cp h9c bong cho sinh viên dai hçc h chInh quy 

ti Tru*ng Bi h9c Bach khoa, Bi h9c Ba Náng 

(Ban hành kern theo Quylt djnh sáfj-tj'f/QD-DHBK 
ngày1L / 5 /2021 cia Hiêu trwó'ng Trw&ng Dai hoc Bach khoa,) 

Chirong I 

NHU'NG QUY BINH CHUNG 

Biêu 1. Pham vi diêu chinh và di tu'çrng áp dung 

1. Quy djnh nay diu chinh v chinh sách, nguyen tãc, tiêu chun và phwmg thirc 
Ihuc hin xét và dtp hçc bng cho sinh viên di h9c h chInh quy. 

2. Quy djnh nay áp diing cho sinh viên dai  hçc h chInh quy cUa Tnrng 0aj  hoc 

Bach khoa, Dai  h9c Dà Nng (gui chung là sinh vien) dang trong th?yi gian dào tto 
theo k hotch thi& k cña khóa h9c theo quy ch hin hành. 

Biui 2. Muc dIch và yell cãu 

1. Miic dich 

a) Xây dirng ca s pháp l cho vic xét, cp hc bng cho sinh vien nhrn darn 
báo quyn lçi, h trçi, khuyn khIch, dng viên sinh viên tIch circ phn du trong hc 
tp, rèn luyn, phitc vlt cong dng va dong gop cho sir phát trin giáo dic dào tto cüa 
Triimg Dai hoc Bach khoa, Dai  hçc Dà Nng (gçi chung là Nhà trung); 

b) Xây drng môi tnr1ng giáo d%ic dào tao  toàn din. 

2.Yêucu 

a) Bão darn chInh xác, kjp thyi, cong btng, cong khai. rninh bch. dung dé,i 
tLicrng; 

b) Dung quy djnh cüa pháp luat, cüa Nhà nuàc và cüa Bô Giáo diic và Dào tao; 

c) Dung nguyen ttc trong quy djnh nay. 

Chirong 2 

XET AP HOC BONG 

I3iêu 3. ChInh sách hçc bong 

Nhà tri1ng CO cãc chInh sách hQc bng bao gôm: 

1. Hoc bng khuyn khIch h9c tp (KKHT) 

a) Hc bng KKHT dành cho sinh viên CO dim trung bInh chung hQc tp Va 
dim rèn luyn cüa hQc k' 1y dim xét h9c bng KKHT dat  tu  1°a  khá tr& len; 
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b) HOC b6ng KKHT duçvc xét cp theo tüng hoc k' cUa näm hQc. D6i vOi sinh 

viên hc a hçc kS'  he thi dirn h9c tp trong hQc k' he së duçic tinh cñng vâi hc k' 2 

d tInh dim xét h9c bng; 

Sinh viên thuOc  din htrâng h9c bng chInh sách, trçl cp xA hOi,  chInh sách u'u 

däi thI vn duçvc xét, cp h9c bng KKHT theo quy djnh nay. 

2. HQC b&ig tuyn sinh: là h9c bng dành cho sinh viên dáp iirng các diu kin 
theo d an tuyn sinh hang närn cüa Nhà truông, duçic xét cp nhärn tuyên dirnng, 
khIch l d6i vOi sinh viên Co thành tIch cao trong tuyn sinh. 

3. Hoc b6ng tài trV: là hQc bng duçc tài trV không hoàn lai  bang tiên rnt hoc 
hin vtt cOa các c quan, t chrc, Ca nhân trong niiâc và nuac ngoài (sau day goi 
chung là nhà tài trçl) cho sinh viên, duçic Nhà truang lien kt, tip nhn và trin khai 
theo quy djnh cüa nhà nuâc và k hoach cüa nhà tài trg. 

Diu 4. Ngun hçc hông 

1. Ngun hQc KKHT duçic trIch ti thiu bang 8% ngun thu hQc phi cüa 
Nha tru?mg. T l trIch 1p cii th tang hQc k' do Hiu tnrang quyt djnh. 

2. Ngun hQc bng tuyn sinh duçic trIch t1r ngun thu h9c phi cüa Nhà truang. 
T' l trich ltp cu th do Hiu truâng quy& djnh. 

3. Ngun hQc bng tài trçi duçvc ly tCr các ngun kinh phi tãi trç hçp pháp cüa 
các nhà tài trçi du'çc Nhà tnr?mg lien kt và tip nhn. 

Diêu 5. Tiêu chuãn xét h9c bong KKHT 

1. Sinh vien phãi dat  dng thai các tiêu chun sau thI diic xét, cp h9c bng 
KKHT: 

a) Dini trung binh chung hçc tp và dirn ten luyn duçic xác djnh theo quy djnh 
hién hành cüa Bô Giáo due và Dào tao ban hành, trong dO dini trung bInh chung hçc 
tp d xét cp hçc bng KKI-IT duçic tInh tr dim thi, kim tra hét hQc phn thn thu 
nht. D6i vai sinh vien thuôc chuing trInh dào tao PFIEV, dirn thi hét h9c phn Ian 
th nht duçc 1y d xét hçc b6ng KKHT; 

b) Dirn trung bInh chung cüa h9c k' duçic tInh theo cong thuc sau day và duçc 
lam trOn dn 2 chcr s thtp phân: 

DTBC = 1(D1. tc1),
tc, 

Trong dO: 

• DTBC — Dirn trung binh chung h9c k' cUa cãc hc phAn ln thu 
nht (tinh theo thang dim 10); 

• D1  — Dirn cüa hoc phn thi thu I; 
• tc1  — S6 tin chi cUa hc phn thu i; 
• M — Tng s hQc phn lAn thi nht ma sinh viên dang k trong 

h9ckS'; 
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c) Dim trung bInh chung hQc k' d xét cp hc bing KKHT phâi dat  tiir 7,00 trâ 

len; 

d) Dim rên 1uyn dtt tr 1°a  khá trâ len (? 65 dim); 

e) Tai  hQc  kS'  xét hQc bng, sinh viên phãi tIch my dü s6 tin chi theo k hoach 

h9c tp thit k cüa chrnng trinh dão tao  ma sinh viên theo h9c; 

f) Di vâi sinh viên thutc chrnmg trInh tién tin, tai  hçc k' thy dim xét cp hçc 

bng KKHT, sinh viên phãi dt yêu c&u v näng l?c  ting Anh theo quy djnh hin 

hành cüa Nhà tru?Yng; 

g) Di vth sinh 'iên thy dim tai hçc k' cu6i cüng cüa khóa hQc (h9c k' lam d 
an tea nghip) d xét hçc bng, sinh viên phãi dü diu kiin  nhn bang t& nghip dai 

hQc; 

h) Di vri sinh viên hQc song hành hn mt chuong trinh dào tao  h  dai  hc 

chInh quy thI chi di.rc xét h9c bng KKHT di vài chiwng trinh ma sinh viên tring 
tuyn trong k' tuyn sinh chung cüaB Giáo diic và Dào tao  quy djnh; 

1) Di vài tnrng hçip dtc bit khác, Nhà trithng se xem xét cii th và thông báo 

cho sinh viên duçc bitt. 

2. Sinh viên thuOc  mt trong các tri.r?ng hqp sau khong duçic xét, cp hc bng 

KKHT: 

a) Chju hInh thirc k' lut ttr müc khin trách trY len trong hçc k' xét hçc bng; 

b) Co dim h9c phtn duOi diem 5,0 theo thang diem 10 (ke cá h9c phan không 
duqc tInh de xét cp h9c bng); 

c) Co tng s tin chi h9c phan thn dau cüa h9c k' thy dim xét hQc bng < 15 
(khong tInh di vci các hçc phan xin báo km hoc hoan thi), tr1r trtthng hcip hçc k' thy 
diem xét h9c b6ng KKHT s tin chi theo thiet ke cüa chuang trInh dào tao < 15; 

d) HQc qua thai gian thiet ke cüa chung trInh dào tao. 

Diu 6. Mirc hQc bong KKHT 

Hc bng KKHT có 3 loai tumig rng 3 miirc nhu sau: 

1. Hoc bng loai kha (loi C): Mirc h9c bng bang 100% mirc hc phi hin hành 
cüa chrnng trInh dào tao ma sinh viên do phài dóng di vài các hQc phan hQc IAn dau 
trong hçc k' thy diem xét hc bng tai Trtthng do Hiu tnthng quy djnh, áp diing di 
vOi sinh viên có diem trung bInh chung hc tp dt loai khá tth len (7,00 ~ 7,99 theo 
thang diem 10) và diem rèn luyn dat  loai khá tth len (? 65 diem). 

2. HQC bng loai giôi (loai B): Mic hc bng bang 120% mirc hQc bng loai Khá 
(loai C) cña chung trInh dào tao  ma sinh vien phâi dong di vài các h9c phan hc lan 
dau trong h9c kS'  thy diem xét hc bng, áp diing d6i vâi sinh vien co diem trung binh 
chung hc tp dat  loai giöi tth len (8,00 ~ 8,99 theo thang diem 10) và diem rèn luyn 
dat loai t& tth len (? 80 diem). 



3. Hc bng 1oi xut sc (loai A): Mirc h9c bng bang 150% müc hQc b6ng loti 
Khá (loai C) hin hânh cUa chung trInh dão tao  ma sinh viên phái dong di vài các 
hQc phn h9c ian dau trong hc k' lAy dim xét h9c bng, ap diing di vâi sinh vien có 
dim trung bmnh chung hçc tp dat  ioai xuAt sac (9,00 tth len theo thang diem 10) và 
di&n rèn 1uyn dat  loai xuAt sAc (? 90 dim). 

Diu 7. TrInh tr và nguyen tAc xét, cAp hçc bng KKHT 

1. Hçc bng KKHT duc xét 2 ian trong mt nàm hçc, vào dAu mi hQc k' (hçc 
k' 1 và hçc k' 2) theo trinh tir nhu sau: 

- Nhà trtthng thng kê danh sách dir kin dü diu kin ducic xét cAp hoc bng K 

KKHT và thông báo cho sinh viên toàn Trtthng d kim tra và phãn hi (nu cO); 

- Hp Hi dng xét cAp h9c bng KKHT cüa Tru?mg; 
C 

- Hoàn tAt cãc thu tiic theo quy djnh và ban hành quyt djnh do Hiu triiâng k' 
v vic cAp hçc bng kern theo danh sách sinh viên duçic cAp hQc bing KKHT. 

2. H9c kS'  xét cAp h9c bng KKHT sir di1ng kt qua h9c tp và rèn luyn cüa hçc 
k' 1in truOc d xét cAp hQc bng KKHT. 

3. Hc bng KKHT xét theo chucmg trInh dào tao,  khOa hçc, ngành hçc. 

4. Hiu trithng can cir vào ngun h9c bng KKHT xác djnh s lung suAt hçc 
bng cho ttrng chinng trInh dào tao,  khóa h9c, ngành h9c. 

5. Hçc bang KKHT duc xét theo tiêu chuAn và theo th(r tr tir cao xung thAp 
theo trInh tir các Ioai A, B, C. Trong iiii !oai, thcr tir uu tiên lAn krçit là: dirn hQc tsp, 
dirn rèn luyn cho dn ht s suAt hçc bng da duçic xác djnh d?a  trên ngun kinh phi 
trIch 1p theo quy dlnh. 

6. Nu s6 h.rqng sinh viên du diu kin duc cAp h9c bng KKHT nhiu hin so 
suAt hQc bng duçc phân b thi Hi dng xét cAp hçc bng së tin hành xét, cAp h9c 
bng theo thir t%r uu tiên dn khi ht tng s tin h9c bng da diiçc xác djnh. Nu sinh 
vien có cüng kEt qua hQc tp và rèn 1uyn thi thir tir uu tiên lAn krqt nhu sau: sinh viên 
Co hoàn cãnh gia dInh khO khän, sinh vien tIch crc tham gia hoat dng phiic vit cong 
dng, cong tác xa hOi (co minh chtrng kern theo). 

7. Nu s krçing sinh viên du tiêu chuAn duçic cAp hQc bng KKHT thAp hin s 
suAt h9c bng duc phân b theo chuong trInh dào tao,  khóa h9c, ngành hçc thi Khoa 
d xuAt phân b kinh phi cOn li theo mOt  trong các phiiong an sau: 

a) Phân b cho các chucing trmnh dào tao,  khOa hoc, ngành hQc ma s hQc bng 
phân b không du sovâi s6 sinh viên du tiêu chuAn theo quy djnh nay; 

b) Chuyn sang h9c kS'  k tip cho chuoiig trinh dào tao,  khOa h9c, nganh h9c 
do; 

Viêc d xuAt duoc ghi nhan bang van bàn do Trung khoa k và g1ri cho Hi 
dng xët cAp hQc b6ng KKHT d lam can c xét cAp hçc bng KKHT cho sinh viên. 
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8. Các trueing hçip dtc bit v vic xét cp hçc bng KKHT cho sinh vien së do 

Hiêu trrncng xem xét quyt djnh. 

Then 8. HInh thtrc cp h9c bong 

1. I-Icc bng KKHT vã hc bng tuyn sinh duqc cp cho sinh viên sau khi có 
Quy& djnh do Hiu truâng k ban hành theo quy djnh vã drçic cp bang hInh thirc 
chuyn vào tài khoán lien két ngân hang cüa sinh viên do Nhà trtthng cp hoc nhn 
trijc tip tti Phông K hotch tãi chInh (trong trisàng hcp sinh viên chua duçc cp tãi 
khoán lien k& ngân hang). 

2. Hoc bng tài trçi duçic cp cho sinh viên bang các hinh thtrc theo d nghj cüa 
nhà tãi trçi, darn bâo phü hqp vài quy djnh cUa pháp luat và Nhà tru(Yng. 

Diêu 9. Hoc bng tnyn sinh 

1. Htng närn, Nhà triRing së can c1Lr vào tInh hInh th?c t và d an tuyn sinh d 
cAp hoc bng tuyn sinh. 

2. Vic xét cAp hc bng tuyn sinh thirc hin theo quy djnh trong Dê an tuyn 
sinh do Nhà trtthng ban hành. 

3. Sau khi hoàn tAt thU ti1c nhp hçc cho sinh viên khOa mâi theo quy djnh chung 
cUa Nhà trung, can cir vào chInh sách hc bng tuyn sinh duorc quy djnh trong dë an 
tuyn sinh hAng närn, HOi  dng xét cAp hçc bng tuyn sinh cUa Nhà trung s t chfrc 
xét và d nghj Hiu tnrng ra Quyt djnh cAp hc bng tuyn sinh. 

4. Vic cAp hc bng tuyn sinh dixçc thirc hin theo hInh nhu di vâi hc bng 
KKHT, duçic thirc hin sau khi Quy& djnh cAp hc bng tuyn sinh duc k ban hành. 

5. Di vri sinh vien dU tiêu chuAn duçc cAp dng thii hai chmnh sách hçc bng 
gm hc bng tuyn sinh duy trI vá hçc b6ng KKHT theo quy djnh nay thi chi duçic 
cAp rnt chInh sách hc bng cO mcrc hc bng cao hcm. 

Diu 10. HOC bong tài trQ 

1. Qua trmnh 4n dng, tip nhn ngun hçc bng tr các dcin vi ngoài Trung cAn 
khuyn khich xac ltp biên ban Thóa thun hçip tác gitta Nhà trisng vi các t chtrc, Ca 
nhân tãi trçx hc bng. 

2. Các chuorng trInh hc bng dc thU cUa dorn vj tâi trçY cho các chuorng trInh dào 
t?o thj diu kin xét, cAp hçc bng cho sinh viên do dorm vj tài trçi d xuAt, có sr trao 
di vá thing nhAt vài Nhà tru?ng vã có th tham khão các tieu chuAn tti Diu 5 cUa 
Quy djnh nay. 

3. Mi sinh vien chi duçcc nhn 01 lAn hc bng tài trçi trong 01 näm hoc (sinh 
viên có tng s6 tin hçc bng tài trçi nhn duçic trong näm hoc? 5 triu dng thI duoc 
tmnh 1 lAn). D6i vci nhftng tnthng hçip vi phrn v s lAn nhân hoc bng tài trçi thI Hôi 
dng xét hc bng së xern xét và quyt djnh. 
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Diu 11. Hi dông xét hQc bong 

1. Thm quyn thành lap: Hôi dng xét h9c bng do Hiu truâng hoc Phó Hiu 
triRmg duçrc Hiu trithng üy quyn k Quyt djnh thành lip. 

2. Thành phn Hi dng bao gm: 

- Chü tjch HOi  dng: Hiu truâng hoc Phó Hiu trung duc üy quyn; 

- Uy viên thithng trirc Hi dng: Trung phông Phông Cong tác Sinh viên; 

- Các üy viên cüa HOi  dng là dti din cãc dn vj: Phông Cong tác Sinh viên, 
Phông Dào tio, Phông K hotch — Tài chInh, Doàn Thanh niên và các Khoa quán 1 r 

sinh viên thuOc  di tuclng duçic xét cp hc bng; 'C 
Ii 

- Thu k Hi dng: chuyên viên Phông Cong tác Sinh vién duçc phân cong. 

3. Nhirn vii cüa Hi dng 

a) Tu vn giüp Hiu triRmg xem xét, cong nhn k& qua xét, cp h9c bng cüa 
tüng sinh viën trên c sO!  các quy djnh hin hành; 

b) Can cir vào kt qua xét, cp hçc bng cüa t1rng sinh viên, d nghj Hiu truO!ng 
ban hành quyt dnh cp h9c bng cho sinh viên. 

Diu 12. Quyn khiu nii v vic xét, cp hçc bong 

1. Ca nhân và tp the sinh viên neu thy vic xét, cp hçc bng khong thöa dáng 
co quyCn khieu nti len PhOng Cong tác Sinh viên, hotc PhOng Thanh tra — Pháp che de 
de nghj Hiu truâng xem xét lti; neu dã duçc Hiu trtnmg xem xét Iai  ma thây chua 
thóa dáng có the khieu nai  len Dti h9c Dà Nng theo quy djnh cüa pháp 1ut ye khieu 
ni, t, cáo. 

2. Các cp nhân ducic dn khieu nti cO trách nhim xem xét, nghiCn ciru và trá 
lO!i theo quy djnh ciia pháp 1ut ye khiu ni, t6 cáo. 

Diêu 13. Cong tác thanh tra, kiêm tra, khen thuthig, k 1ut 

1. Nhà truO!ng CO trách nhiêm tij t chirc thanh tra, kiem tra, giái quyet khiu nti, 
t6 cáo các linh vrc hott dng cüa TruO!ng hang närn, djnh k' hoäc dt xut theo dung 
các quy djnh cüa pháp luat và báo cáo theo quy djnh cOa Dai  h9c Dà Nng, Bô Giáo 
diic và Dào tto. 

2. Các dcni vi, tp th& cá nhân thuc Tru&ng DHBK Co thành tIch trong vic gii 
thiu ngun hQc bng tài trçi duc xét khen thuO!ng theo quy djnh cüa Nhà truO!ng. 

3. Các dmi vj, tp th& cá nhân thuc Tru?mg DHBK vi phtm quy djnh ye xét cap 
h9c bng cho sinh viên Nhà trisO!ng thy theo niiirc d së bj xO! l theo quy djnh. 

Chirong3 

TO CH(JC THUC HIN 

Diu 14. Trách nhim cüa các don vj lien quan trong vic xét cp hQc bang 

1. PhOng Cong tác Sinh viên 



a) Tham milu cho Hiu trrning thành 1p HOi  dng xét, cp hQc bng cho sinh 
viên; 

b) Thông bão cho các don vj và sinh vién k hoch xét, cAp hQc bng KKHT vão 
du mi h9c kS' và hoc b6ng tài trçY theo k hoach cüa nhã tài trç; 

c) Tip nhn h so dang k xét, cAp hQc bng cüa sinh viên; 

d) Chü trI thArn djnh h so däng k xét, cAp 1ic bng cüa sinh viên và trInli I 1i 
dng xem xét; 

e) Ph6i hçip vi các don vj lien quan lam thu tiic cAp h9c bng cho sinh viên; 

Trá Ru, huâng dn giái quyt nhctng kin nghj, khiu nti cüa sinh viên trong 
vic xét cAp hQc bng. 

2. PhOng Dào to 

a) Lap danh sách sinh viên du tiêu chuAn xét, cAp h9c bong KKHT và gi:ri cho 
PhOng Cong tác Sinh viên vào du rni h9c kS'; 

b) Thng kê tng s tin chi sinh viên dang k h9c trong hçc kS'  lAy dim xét h9c 
bng KKHT vã gi:ri cho Phông Cong tác Sinh viên. 

3. Phông K hoch — Tài chInh 

a) Cung cAp s, lieu kinh phi phân b hQc bng KKHT cho ti'xng chirong trInh dâo 
tao, khóa hoc, ngành hQc cüa hc k' lAy dim xét cAp h9c bng KKHT theo quy djnh; 

b) Thng kê h9c phi cüa sinh viên dU tiêu chuAn xét, cAp hçc bng KKHT dã np 
trong hoc kS' lAy dim xét cAp hoc bng KKHT d lam co sâ xác djnh mirc hçc bng; 

c) Thirc hin vic cAp h9c bng cho sinh viên theo quy djnh; 

d) Thirc hin thu tic tâi chInh lien quan ngun h9c bng tài trçu cña các to chirc, 
Ca nhân theo quy dlnh. 

4. Các Khoa 

a) Phi hp vth PhOng Cong tác Sinh viên trong vic xét, cAp h9c bng cho sinh 
viên; 

b) Thng kê kt qua cAp hc bng tài trçu do Khoa chü tn vã gui cho PhOng Cong 
tác Sinh viën t6ng hçup theo tiirng hc k5'; 

c) Xác nhn thu gith thiu cüa giãng viên chñ nhim hoac don xin h9c bng cüa 
sinh viên khi dang k xét cAp h9c b&ig (nu co). 

Diéu 15. Diêu khoãn thi hãnh 

1. Trithng cac don vj chju trách nhim ph bin, trin khai thuc hin Quy d'nh 
nay trong toãn th viên chtrc vã sinh viên cüa don vj. 
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2. Phông Cong tác Sinh viên tharn miru cho Hiu truOrng trong vic huàng dn, 
kim tra, bão cáo k& qua trin khai thirc hin Quy djnh nay và d xut vài Hiu trithng 
diu chinh, b sung khi cn thi&. 

3. Trong qua trInh thijc hin, nu có vuâng mac, bt cp hoäc có vn d mOi nay 
sinh cAn b sung, sira di, các &rn vj, Ca nhân Co lien quan phán ánh kjp th?ri vói Nhà 
trurng thông qua PhOng Cong tác Sinh viên d t6ng hçrp kin trInh Hiu trrning xem 
xét vâ quy& djnh. 

0 
4. Trong tru?ing hçp van ban quy phrn pháp 1ut nêu ti Quy dnh nay du 

di, b sung hay thay th bAng van ban rnâi thi áp diving theo van ban mOi tInh t?i 

dim xét cp hQc bng .1. 

HIEU TRU'JNG 

PGS.TS Doan Quang Vinh 
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