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MỘT SỐ THÔNG TIN SINH VIÊN CẦN CHÚ Ý 
 

1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Hỗ trợ sinh viên giải quyết các vấn đề về thủ tục nghỉ 
học, thôi học, khen thƣởng, kỷ luật, các chế độ chính sách của sinh viên, học bổng, học phí, thẻ 

sinh viên, bảo hiểm y tế, xác nhận là sinh viên, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự......tại phòng 320, 321, 

322 nhà T1 Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên – 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội. Điện 

thoại: 024. 35581283, email: ctsv@hus.edu.vn;  

 Facebook: http://www.facebook.com/CTSVHUSfanpage .(cập nhật  thông tin liên quan đến 

sinh viên) 
Lịch tiếp sinh viên của Phòng  Chính trị và Công tác sinh viên: Buổi sáng các ngày: thứ tƣ, thứ 

sáu; Buổi chiều các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ năm. 

 

2. Phòng Đào tạo: Hỗ trợ giải quyết các các vấn đề về điểm các môn học, đăng ký môn học, chƣơng 
trình đào tạo... tại các phòng 407, 409, 410 và 411 nhà T1 Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên – 

334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại: 024.38585279, email: daotao@hus.edu.vn  

 Facebook: https://www.facebook.com/phongdaotaohus.vn/   (cập nhật các thông tin về đăng kí 

môn học, lịch thi...) 

 
3. Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên : Hỗ trợ sinh viên các hoạt động đoàn thể thanh 

niên, hội sinh viên tại phòng 309 nhà T1 Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên – 334 Nguyễn Trãi – 

Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại: 024.35580853, email: vpdoantunhien@gmail.com  

 
 

mailto:ctsv@hus.edu.vn
http://www.facebook.com/CTSVHUSfanpage
mailto:daotao@hus.edu.vn
mailto:vpdoantunhien@gmail.com
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4. Trung tâm Thông tin – Thư viện: Hỗ trợ sinh viên mƣợn sách, đọc sách, ....tại tầng 1 nhà E - 

Trƣờng ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn-336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Phòng Khai 

thác thông tin điện tử: Tầng 7, Nhà T5, Trƣờng ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà 

Nội. Website https://lic.vnu.edu.vn/vi 

 
5. Một số thông tin sinh viên cần biết: 
- Website của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: www.hus.vnu.edu.vn  (để theo dõi, tra cứu 

các thông báo học phí, học bổng, lịch thi, các quy chế đào tạo, quy chế công tác sinhviên, tải các 

mẫu tài liệu nhƣ giấy vay vốn, đơn xin nghỉ học, đơn xin thôi học....) 

  
 

- Website của Đại học Quốc gia Hà Nội: www.vnu.edu.vn  

- Cổng thông tin đào tạo: www.daotao.vnu.edu.vn  (để sinh viên đăng ký môn học, xem điểm thi, 

kết quả học tập, đăng ký thông tin sinh viên...). Đầu mỗi học kì, sinh viên phải đăng kí môn học 

qua hệ thống cổng thông tin này và xem kết quả học tập tại đây. Mỗi sinh viên sẽ đƣợc nhà trƣờng 

cấp một email của nhà trƣờng và một tài khoản VNU để đăng nhập cổng thông tin đào tạo 

www.daotao.vnu.edu.vn. Sau khi nhận tài khoản truy cập, sinh viên phải vào cổng thông tin đào 

tạo để đăng ký các thông tin cá nhân của sinh viên nhƣ địa chỉ, số điện thoại, email, ….. 

 

http://www.hus.vnu.edu.vn/
http://www.vnu.edu.vn/
http://www.daotao.vnu.edu.vn/
http://www.daotao.vnu.edu.vn/
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- Hệ thống Email sinh viên: www.mail.hus.edu.vn (nhà trƣờng sẽ cấp cho mỗi sinh viên một hộp 

thƣ điện tử để nhận các thông báo của nhà trƣờng cho sinh viên nhƣ học phí, học bổng, chế độ 

chính sách, đăng kí môn học...) 

- Thẻ sinh viên: Trong suốt cả khoá học, mỗi sinh viên có 01  thẻ sinh viên đa năng của Trƣờng có 

tích hợp thẻ ATM của ngân hàng BIDV. Sinh viên nộp học phí  và nhận học bổng thông qua tài 

khoản ATM của ngân hàng BIDV. Khi lên trƣờng, sinh viên bắt buộc phải mang theo thẻ sinh 

viên. 

- Giấy tờ chính sách (giấy hộ nghèo, giấy vay vốn…): Đầu mỗi học kỳ, sinh viên thuộc đối tƣơng 

chính sách phải nộp các giấy tờ chính sách về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để làm thủ 

tục miễn giảm học phí hoặc trợ cấp xã hội theo quy định. Sinh viên có nhu cầu vay vốn tại ngân 

hàng chính sách ở địa phƣơng cần tải mẫu đơn trên trang web www.hus.vnu.edu.vn điền đầy đủ 

các thông tin rồi ký xác nhận tại  Phòng Chính trị và Công tác sinh viên  và nộp về địa phƣơng xin 

vay vốn. 

- Về việc xin thôi học (rút hồ sơ), nghỉ học (bảo lưu): Sinh viên xin thôi học làm đơn trên phòng 

Chính trị và Công tác sinh viên (phòng 321 nhà T1) và phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy 

định. Sinh viên xin nghỉ học (bảo lưu) từ một học kỳ trở lên phải làm đơn trên phòng Chính trị và 

Công tác sinh viên (phòng 321 nhà T1) để có quyết dịnh nghỉ học; sau khi có quyết định học phí 

vẫn phải nộp đầy đủ phần học phí trước khi nghỉ bảo lưu. 

- Học phí: Nhà trƣờng thu học phí theo học kì vào tháng 3 và tháng 11 hàng năm thông qua hệ 

thống tài khoản ATM của ngân hàng BIDV. Trƣớc mỗi đợt đóng học phí, nhà trƣờng sẽ thực hiện 

gửi thông tin dự kiến học phí cho sinh viên qua hệ thống email HUS để sinh viên kiểm tra hoặc 

giải đáp thắc mắc trƣớc khi ra quyết định chính thức. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ 

không được dự thi và bị kỉ luật theo quy định.  

- Học bổng: Sinh viên xuất sắc sẽ đƣợc nhận học bổng theo quy định của nhà nƣớc (học bổng 

khuyến khích học tập) hoặc của các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Ngoài quỹ học bổng  tài trợ do 

ĐHQGHN quản lí và khai thác, Trƣờng ĐHKHTN cũng khai thác đƣợc rất nhiều học bổng do các 

tổ chức cá nhân trao tặng nhƣ Quỹ học bổng ngành Toán dành cho sinh viên Khoa Toán Cơ Tin 

học (khoảng 200 triệu/năm); Quỹ học bổng Đào Minh Quang ( khoảng 300 triệu/năm); Quỹ học 

bổng BIDV (200 triệu/năm); Học bổng Vallet (190 triệu/năm); ……. 

 

Ngoài ra, hàng năm sinh viên của trường nhận được rất nhiều các học bổng du học ở các trường 

đại học quốc tế ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan…… 

- Bảo hiểm y tế: Theo quy định của nhà nƣớc, bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với học sinh sinh viên; 

mỗi sinh viên phải thực hiện để có một thẻ bảo hiểm y tế. 

- Khen thưởng: Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động 

của nhà trƣờng sẽ đƣợc khen thƣởng theo quy định. 

- Ky luật: Sinh viên vi phạm quy chế sẽ bị kỷ luật theo quy định. 

- Sinh viên phải nắm rõ và chính xác nội dung quy chế đào tạo, quy định công tác học sinh 

sinh viên. 

Sinh viên khoá QH.2020 (K65) sẽ học văn hoá chính thức từ ngày 12/10/2020  theo thời khoá biểu 

và  được thông báo chính thức trên trang web của trường tại địa chỉ: www.hus.vnu.edu.vn . 

 

http://www.mail.hus.edu.vn/
http://www.hus.vnu.edu.vn/
http://www.hus.vnu.edu.vn/


10 
 

    Hướng dẫn sinh viên kích hoạt và truy cập cổng thông tin đào tạo 
 

Cổng thông tin đào tạo: www.daotao.vnu.edu.vn  để phục vụ cho sinh viên đăng ký các 

môn học, xem điểm thi, kết quả học tập, đăng ký thông tin sinh viên.... 

 Đầu mỗi học kì, sinh viên phải thực hiện đăng kí môn học qua hệ thống cổng thông tin này 

và sau cuối học kì xem kết quả học tập tại đây.  

Mỗi sinh viên sẽ đƣợc nhà trƣờng cấp một email HUS của nhà trƣờng và một tài khoản 

VNU để đăng nhập cổng thông tin đào tạo www.daotao.vnu.edu.vn. Sau khi nhận tài khoản 

truy cập, sinh viên bắt buộc phải vào cổng thông tin đào tạo để đăng ký các thông tin cá 

nhân của sinh viên như địa chỉ, số điện thoại, email, …..như hướng dẫn dưới đây. 

Thời gian hoàn thành trƣớc 17 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2020 

  

 Trang 1: Truy cập Cổng thông tin đào tạo https://daotao.vnu.edu.vn/ 

 

 

 

Bước 1. Địa chỉ truy cập: https://daotao.vnu.edu.vn/ 

Bước 2. Tên truy cập: mã số sinh viên của từng cá nhân 

Bước 3. Nhập Mật khẩu: mã số sinh viên của từng cá nhân 

 

Sau khi đăng nhập, sinh viên BẮT BUỘC phải thực hiện khai báo điền 

đầy đủ chi tiết thông tin (19 bước như trong ảnh kèm theo) và đổi mật khẩu 

nhé; nếu ko thực hiện điền thông tin sinh viên sẽ không xem được lịch thi, 

kết quả học tập, không đăng kí đc môn học.... . (lưu ý KHÔNG được để 

người khác biết mật khẩu của mình) 

http://www.daotao.vnu.edu.vn/
http://www.daotao.vnu.edu.vn/
https://daotao.vnu.edu.vn/
https://daotao.vnu.edu.vn/
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 Trang 2: Cập nhật dữ liệu thông tin (Lưu ý bắt buộc sinh viên phải cập nhật 

ở mục 3 cập nhật ảnh hồ sơ chân dung 3 x 4) 

 
 Trang 3: Cập nhật dữ liệu thông tin   

CHÚ Ý:  Sau Từng bước cần click nút Ghi nhận (lưu) thông tin lại 
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TRÍCH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

(Ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 4. H nh th c dạy học, tín chỉ, giờ tín chỉ  

1. Hình thức dạy học  

a) Lý thuyết: sinh viên học tập trên lớp qua bài giảng trực tiếp của giảng viên hoặc qua các lớp học trực 

tuyến.  

b) Thực hành: sinh viên học tập qua thực hành, thực tập, làm thí nghiệm, làm bài tập, thảo luận, đọc và 

nghiên cứu tài liệu dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên.  

c) Tự học:sinh viên tự học tập và nghiên cứu theo kế hoạch nội dung do giảng viên giao và đƣợc kiểm 

tra đánh giá.  

2.Tín chỉ là đại lƣợng xác định khối lƣợng kiến thức kỹ năng sinh viên tích lũy đƣợc t  học phần trong 

15giờ tín chỉ.  

3. Giờ tín chỉ là đại lƣợng đo thời lƣợng học tập của sinh viên, đƣợc phân thành ba loại theo các hình 

thức dạy học và đƣợc xác định nhƣ sau:  

a) Một giờ tín chỉ lý thuyết bằng 01 tiết lý thuyết; để tiếp thu đƣợc 1 giờ tín chỉ lý thuyết sinh viên phải 

dành ít nhất 2 tiết chuẩn bị cá nhân.  

b) Một giờ tín chỉ thực hành bằng 2 - 3 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 3 - 6 tiết thực tập tại 

cơ sở; 3 - 4 tiết làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp; để tiếp thu đƣợc 1 giờ tín chỉ 

thực hành sinh viên phải dành ít nhất 2 tiết chuẩn bị cá nhân.  

c) Một giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 3 tiết tự học bắt buộc và đƣợc kiểm tra đánh giá.  

Điều 5. Học phần  

1.Học phần là một phần kiến thức của chƣơng trình đào tạo; mỗi học phần có khối lƣợng kiến thức t  2 

đến 5 tín chỉ, đƣợc tổ chức giảng dạy trọn v n trong một học kỳ; mỗi học phần có mã số riêng do 

ĐHQGHN quy định.  

2. Các loại học phần  

a) Học phần bắt buộc: sinh viên bắt buộc phải tích lũy.  

b) Học phần tự chọn có điều kiện: sinh viên đƣợc tự chọn theo hƣớng dẫn của đơn vị đào tạo.  

c) Học phần tự chọn tự do: sinh viên tự chọn theo nhu cầu cá nhân.  

d) Học phần tiên quyết của một học phần: sinh viên phải tích lũy trƣớc khi học học phần đó.  

đ) Khóa luận, đồ án tốt nghiệp có khối lƣợng kiến thức t  5 đến 10 tín chỉ đƣợc quy định cụ thể trong 

chƣơng trình đào tạo;  

e) Thực tập, thực tế (nếu có) là một học phần bắt buộc.  

f) Học phần điều kiện là các học phần ngoại ng , giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh và 

kỹ năng bổ trợ. Kết quả đánh giá các học phần điều kiện không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, 

điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhƣng là điều kiện để xét tốt 

nghiệp.  

3. Đề cƣơng học phần  

Đề cƣơng học phần do giảng viên biên soạn dựa trên chuẩn đầu ra của học phần và đƣợc thủ trƣởng đơn 

vị quản lý học phần phê duyệt để cung cấp cho ngƣời học trƣớc khi giảng dạy.  

Điều 8. Kinh phí đào tạo  

1. Nguồn kinh phí đào tạo  

Kinh phí để tổ chức đào tạo một ngành học bao gồm kinh phí t  ngân sách Nhà nƣớc, học phí và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

b) Học phí  

- Sinh viên theo học bất kỳ ngành học nào đều phải trả học phí (tr  sinh viên thuộc đối tƣợng đƣợc miễn 

giảm theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc).  

- Sinh viên trả học phí theo số tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ tại đơn vị đào tạo quản lý ngành 

học mà sinh viên theo học.  
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Chương II: CHƯ NG TR NH ĐÀO TẠO 

Điều 12. Chu n đầu ra của chương tr nh đào tạo  

1. Chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc khi xây dựng chƣơng trình đào tạo.  

2. Chuẩn đầu ra bao gồm:  

a) Chuẩn về kiến thức;  

b) Chuẩn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng bổ trợ;  

c) Chuẩn về thái độ;  

d) Công việc ngƣời học có thể đảm nhận;  

đ) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.  

3. Chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ng  quy định nhƣ sau:  

a) Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chƣơng trình đào tạo 

chuẩn, ngành chính - ngành phụ, ngành kép);  

b) Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với chƣơng trình đào tạo chất 

lƣợng cao, tài năng, chƣơng trình đào tạo liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng và các chƣơng trình đào 

tạo liên kết quốc tế do đối tác nƣớc ngoài và ĐHQGHN cùng cấp bằng;  

c) Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam) với chƣơng trình đào tạo chuẩn 

quốc tế;  

Chương III: TỔ CH C ĐÀO TẠO 

Điều 15. Học kỳ  

Mỗi năm học có hai học kỳ chính và một học kỳ phụ.  

Mỗi học kỳ chính có 15 tuần học và t  3 đến 4 tuần thi.  

Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần học và 1 tuần thi,   

Điều 16. Khóa học  

1. Thời gian của khóa học  

a) Thời gian thiết kế của khóa học đào tạo chính quy là 8 học kỳ chính đối với đào tạo cử nhân, t  9 đến 

10 học kỳ chính đối với đào tạo kỹ sƣ, 10 học kỳ chính đối với đào tạo dƣợc sĩ, 12 học kỳ chính đối với 

đào tạo bác sĩ.  

b) Thời gian thiết kế của khóa học đào tạo v a làm v a học dài hơn so với khóa học đào tạo chính quy 

tƣơng ứng t  1 đến 2 học kỳ chính.  

c) Thời gian thiết kế của khóa học đào tạo văn bằng thứ hai do thủ trƣởng đơn vị đào tạo quy định cho 

t ng sinh viên trên cơ sở khối lƣợng kiến thức đã đƣợc tích lũy và kết quả học tập đƣợc bảo lƣu, nhƣng 

không vƣợt quá thời gian thiết kế của chƣơng trình đào tạo chính quy tƣơng ứng.  

d) Thời gian tối đa hoàn thành khóa học bao gồm thời gian thiết kế của khóa học cộng với 4 học kỳ chính 

đối với các khóa học t  4 đến dƣới 5 năm; 6 học kỳ chính đối với các khóa học t  5 đến 6 năm.  

đ) Thời gian khóa học đồng thời hai chƣơng trình đào tạo không vƣợt quá thời gian đào tạo tối đa của 

chƣơng trình đào tạo thứ nhất.  

2. Năm đào tạo  

Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào số tín chỉ tích lũy (không kể các học phần ngoại ng , tự chọn tự do, giáo 

dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh và kỹ năng bổ trợ), sinh viên đƣợc xếp năm đào tạo nhƣ sau:  

Năm đào tạo Chƣơng trình 

đào tạo chuẩn 

Chƣơng trình đào tạo chất 

lƣợng cao, chuẩn quốc tế 

Chƣơng trình 

đào tạo tài năng 

Năm thứ nhất  Dƣới 35 tín chỉ  Dƣới 40 tín chỉ  Dƣới 45 tín chỉ  

Năm thứ hai  T  35 - 70 tín chỉ  T  40 – 80 tín chỉ  T  45 – 90 tín chỉ  

Năm thứ ba  T  71 – 105 tín chỉ  T  81 – 115 tín chỉ  T  91 – 130 tín chỉ  

Năm thứ tƣ  T  106 – 140 tín 

chỉ  

T  116 – 155 tín chỉ  T  131 – 170 tín chỉ  

Năm thứ năm  T  141 – 175 tín 

chỉ  

  

Năm thứ sáu  T  176 – 225 tín   
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chỉ  

Điều 18. Thời gian hoạt động giảng dạy và học tập  

Thời gian hoạt động giảng dạy và học tập của đơn vị đào tạo t  07 giờ đến 21 giờ hàng ngày, thống nhất 

trong toàn ĐHQGHN. Một tiết học là 50 phút. Thời gian nghỉ gi a hai tiết học là 10 phút.  

Điều 19. Tổ ch c lớp học  

1. Lớp khóa học  

a) Lớp khóa học đƣợc tổ chức cho các sinh viên cùng một ngành học trong cùng một khóa học và ổn 

định t  đầu đến cuối mỗi khóa. Phụ trách lớp khóa học là giáo viên chủ nhiệm.Đại diện lớp khóa 

họclàBan cán sự lớp.  

b) Lớp khóa học đƣợc gọi tên theo ngành học và năm nhập học của sinh viên, có mã hiệu theo quy định 

của ĐHQGHN.  

c) Sinh viên đƣợc phép nghỉ học tạm thời, khi trở lại học tiếp, đƣợc bố trí vào lớp khóa học phù hợp với 

khối lƣợng kiến thức đã tích lũy nhƣng gi  nguyên mã sinh viên đã đƣợc cấp. Trƣờng hợp sinh viên đƣợc 

bố trí vào lớp khóa học có nh ng học phần trong chƣơng trình đào tạo khác biệt so với chƣơng trình đào 

tạo mà sinh viên đã theo học trƣớc khi nghỉ học tạm thời, Thủ trƣởng đơn vị đào tạo quyết định cho sinh 

viên đƣợc bảo lƣu hoặc phải học bổ sung nh ng học phần tƣơng đƣơng.  

2. Lớp học phần  

a) Lớp học phần đƣợc tổ chức cho sinh viên học cùng một học phần trong cùng một học kỳ. Đơn vị đào 

tạo phụ trách học phần có trách nhiệm thành lập và quản lý lớp học phần.  

b) Tên lớp học phần đƣợc gọi theo mã học phần. Một học phần có nhiều lớp học phần, thì tên mỗi lớp 

sẽ là tên lớp học phần và bổ sung thêm số thứ tự lớp học phần.  

c) Thủ trƣởng đơn vị đào tạo quy định số lƣợng sinh viên tối thiểu và tối đa cho mỗi lớp học phần. Lớp 

học phần sẽ không đƣợc tổ chức nếu số sinh viên đăng ký ít hơn số lƣợng sinh viên tối thiểu đã quy định; 

khi đó sinh viên phải đăng ký học phần khác nếu chƣa đủ khối lƣợng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ.  

Điều 20. Đăng ký học phần 

1. Số tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ (không bao gồm các học phần ngoại ng , giáo dục thể chất, 

giáo dục quốc phòng - an ninh, kỹ năng bổ trợ, cải thiện điểm, tự chọn tự do).  

a) Đối với học kỳ chính, không tính học kỳ cuối khóa:  

- Chƣơng trình đào tạo chuẩn: Tối thiểu 14 tín chỉ  

- Chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao: Tối thiểu 16 tín chỉ  

- Chƣơng trình đào tạo chuẩn quốc tế: Tối thiểu 16 tín chỉ  

- Chƣơng trình đào tạo tài năng: Tối thiểu 18 tín chỉ  

- Chƣơng trình đào tạo chuẩn theo hình thức v a làm v a học và các chƣơng trình đào tạo còn lại: Thủ 

trƣởng đơn vị đào tạo quy định.  

Trƣờng hợp sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ phải 

đƣợc sự đồng ý của Thủ trƣởng đơn vị đào tạo.  

b) Đối với học kỳ phụ: Thủ trƣởng đơn vị đào tạo quy định.  

2. Đăng ký học phần  

a) Việc tổ chức đăng ký học các học phần trong chƣơng trình đào tạo do Thủ trƣởng đơn vị đào tạo quy 

định. Sinh viên đƣợc đăng ký học và thi các học phần trong chƣơng trình đào tạo do bất kỳ một đơn vị 

đào tạo nào thuộc ĐHQGHN tổ chức giảng dạy. Kết quả các học phần này đƣợc chuyển đổi và đƣợc công 

nhận ở tất cả các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN. 

b) Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và trên trang thông tin điện tử của đơn vị 

kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu các học phần trƣớc thời gian đăng ký học ít nhất là 2 tuần để sinh viên 

biết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên của đơn vị khác đăng ký học phần; chuyển d  liệu đăng ký 

học phần, d  liệu điểm học phần của sinh viên tới đơn vị đào tạo quản lý sinh viên ngay sau khi kết thúc 

thời gian đăng ký học và kết thúc việc chấm thi.  

c) Tất cả các đơn vị đào tạo trong toàn ĐHQGHN sử dụng thống nhất phần mềm và cơ sở d  liệu quản 

lý đào tạo, quản lý ngƣời học.  
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d) Khi đăng ký học các học phần tự chọn, sinh viên phải xác định rõ học phần tự chọn có điều kiện hay 

học phần tự chọn tự do. Nh ng học phần tự chọn tự do đạt điểm D trở lên đƣợc ghi trong bảng điểm cấp 

kèm theo bằng tốt nghiệp, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích 

lũy.  

3. Thời gian đăng ký học phần  

a) Trƣớc khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên tham khảo ý kiến tƣ 

vấn của cố vấn học tập để đăng ký các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó.  

b) Chậm nhất là 1 tháng trƣớc khi bắt đầu mỗi học kỳ, sinh viên phải hoàn thành đăng ký các học phần.  

c) Trong 2 tuần đầu của học kỳ chính hoặc trong 1 tuần đầu của học kỳ phụ, sinh viên đƣợc phép đăng 

ký nh ng học phần muốn học thêm hoặc đăng ký đổi sang lớp học phần khác.  

4. Đăng ký học lại  

a) Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó.  

b) Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc 

đăng ký học học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.  

5. Đăng ký học cải thiện điểm  

Đối với các học phần đạt điểm D, D+, sinh viên đƣợc đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang học 

phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Điểm học 

phần cũ bị hủy b  khi việc đăng ký học lại để cải thiện điểm đƣợc chấp nhận và sẽ đƣợc thay bằng điểm 

học phần để cải thiện điểm.  

6. Học phần đƣợc bảo lƣu, học phần tƣơng đƣơng  

Các học phần có cùng nội dung, thời lƣợng mà sinh viên chuyển trƣờng trong và ngoài ĐHQGHN, học 

văn bằng thứ hai, học cùng lúc hai chƣơng trình đào tạo, đi học tại trƣờng đại học nƣớc ngoài đã tích lũy 

sẽ đƣợc công nhận. Các học phần khác, căn cứ chƣơng trình đào tạo và nội dung đào tạo, Thủ trƣởng đơn 

vị đào tạo quyết định bảo lƣu hoặc tƣơng đƣơng. Điểm và số tín chỉ của các học phần đƣợc bảo lƣu hoặc 

tƣơng đƣơng đƣợc công nhận và chuyển đổi lập hồ sơ trƣớc khi bắt đầu thực hiện kế hoạch học tập theo 

chƣơng trình đào tạo mới.  

7. Kết quả đăng ký học phần  

Đơn vị đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần cho sinh viên khi sinh viên đã hoàn thành việc đăng 

ký đảm bảo khối lƣợng học tập tối thiểu của học kỳ quy định tại khoản 1, Điều này.  

Điều 21. Rút bớt học phần đã đăng ký  

1. Việc rút bớt học phần áp dụng cho các trƣờng hợp  

a) Theo nhu cầu và khả năng lựa chọn của sinh viên;  

b) Sau khi đã đăng ký học phần, hạng học lực của sinh viên đƣợc xác định là phải rút bớt học phần 

trong giới hạn khối lƣợng quy định;  

c) Điểm trung bình chung học kỳ dƣới 2,00 nhƣng chƣa thuộc diện bị buộc thôi học, sinh viên đƣợc 

đăng ký học không quá 18 tín chỉ trong mỗi học kỳ chính.  

2. Việc rút bớt học phần chỉ đƣợc chấp nhận trong 2 tuần kể t  đầu học kỳ chính, 1 tuần kể t  đầu học 

kỳ phụ và đƣợc trả lại học phí. Ngoài thời hạn trên, học phần vẫn đƣợc gi  nguyên trong phiếu đăng ký 

học, nếu sinh viên không học sẽ phải nhận điểm F và không đƣợc trả lại học phí.  

3. Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký  

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng đào tạo;  

b) Đƣợc Thủ trƣởng đơn vị đào tạo chấp nhận;  

c) Không vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 20 của Quy chế này.  

Sinh viên chỉ đƣợc phép không lên lớp đối với học phần xin rút bớt sau khi giảng viên phụ trách học 

phần nhận đƣợc giấy báo của phòng đào tạo.  

Điều 22. Đối tư ng đư c miễn, tạm hoãn học các học phần giáo d c quốc phòng - an ninh, giáo 

d c thể chất  

1. Đối tƣợng đƣợc miễn, tạm hoãn học học phần giáo dục quốc phòng - an ninh  

a) Đối tƣợng đƣợc miễn học toàn bộ học phần  
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- Sinh viên có bằng tốt nghiệp học viện, trƣờng sĩ quan quân đội, công an;  

- Sinh viên đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh;  

- Sinh viên là ngƣời nƣớc ngoài.  

b) Đối tƣợng đƣợc miễn học, miễn thi các nội dung đã học  

Sinh viên chuyển cơ sở đào tạo đƣợc miễn học các nội dung đã học nhƣng phải có điểm đánh giá kết 

quả học tập các nội dung tƣơng ứng.  

c) Đối tƣợng đƣợc miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự  

- Sinh viên là tu sỹ thuộc các tôn giáo;  

- Sinh viên có thƣơng tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có 

giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tƣơng đƣơng trở lên;  

- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp.  

d) Đối tƣợng đƣợc tạm hoãn học  

- Sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, h a hoạn;  

- N  sinh viên đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành;  

Các đối tƣợng trên nếu đƣợc Thủ trƣởng đơn vị đào tạo chấp thuận cho tạm hoãn học thì sau khi hết 

thời hạn tạm hoãn phải tiếp tục học nh ng nội dung còn thiếu theo quy định.  

2. Miễn, tạm hoãn học học phần giáo dục thể chất  

a) Đối tƣợng đƣợc miễn học toàn bộ học phần  

Sinh viên đã hoàn thành học phần giáo dục thể chất phù hợp với trình độ đào tạo.  

b) Đối tƣợng đƣợc miễn học các nội dung thực hành  

Sinh viên có thƣơng tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động (có giấy chứng nhận của bệnh 

viện cấp huyện và tƣơng đƣơng trở lên) đƣợc miễn học các nội dung thực hành hoặc có thể lựa chọn nội 

dung đặc thù dành cho ngƣời khuyết tật.  

c) Đối tƣợng đƣợc tạm hoãn học  

- Sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, h a hoạn;  

- N  sinh viên đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành.  

Thủ trƣởng đơn vị đào tạo xem xét quyết định cho các đối tƣợng đƣợc tạm hoãn học. Hết thời gian tạm 

hoãn, sinh viên tiếp tục học nh ng nội dung còn thiếu trong học phần quy định.  

Điều 24. Học c ng lúc hai chương tr nh đào tạo  

1. Sinh viên đang học tại các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN theo hình thức đào tạo chính quy đƣợc đăng 

ký học thêm một chƣơng trình đào tạo thứ hai nếu có đủ các điều kiện:  

a) Ngành học chính của chƣơng trình đào tạo thứ hai phải khác ngành học chính của chƣơng trình đào 

tạo thứ nhất;  

b) Đã học ít nhất hai học kỳ của chƣơng trình đào tạo thứ nhất;  

c) Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính t  đầu khóa học đến thời điểm đăng ký học chƣơng 

trình đào tạo thứ hai đạt t  2,00 trở lên;  

d) Sinh viên có đơn xin học thêm chƣơng trình đào tạo thứ haivà trả học phí theoquy địnhcủa đơn vị đào 

tạo.  

4. Trong quá trình học cùng lúc hai chƣơng trình đào tạo, sinh viên chỉ cần tích lũy một lần các học phần 

chung, tƣơng đƣơng và phải tích lũy đủ các học phần còn lại của hai chƣơng trình đào tạo. Sinh viên tích lũy 

đủ số tín chỉ theo yêu cầu của cả hai chƣơng trình đào tạo, khi tốt nghiệp đƣợc cấp hai bằng.  

5. Đơn vị tổ chức chƣơng trình đào tạo thứ nhất và thứ hai cập nhật kết quả học tập của sinh viên sau 

t ng học kỳ. Sinh viên phải d ng học chƣơng trình đào tạo thứ hai ở học kỳ tiếp theo nếu kết thúc học kỳ 

có học lực xếp loại yếu ở một trong hai chƣơng trình đào tạo.  

6. Sinh viên chỉ đƣợc xét tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo thứ hai, nếu đã đƣợc công nhận tốt nghiệp 

chƣơng trình đào tạo thứ nhất và không vƣợt quá thời gian đào tạo tối đa của chƣơng trình đào tạo thứ 

nhất.  

Điều 25. Chuyển đổi sinh viên giữa các chương tr nh đào tạo  
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1. Chuyển sinh viên học chƣơng trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lƣợng cao sang học chƣơng 

trình đào tạo chuẩn chính quy của ngành học tƣơng ứng.  

a) Sinh viên học chƣơng trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lƣợng cao chƣa bị buộc thôi học 

phải chuyển sang học chƣơng trình đào tạo chuẩn chính quy của ngành học tƣơng ứng nếu vi phạm một 

trong các trƣờng hợp sau:  

- Có một học phần nâng cao, bổ sung đạt điểm F;  

- Có điểm trung bình chung các học phần tính đến thời điểm xét, đạt dƣới 2,50;  

- Bị kỷ luật trong thời gian học t  mức khiển trách trở lên.  

b)Khi chuyển sang học chƣơng trình đào tạo chuẩnchính quy,các học phần nâng cao,bổsung đƣợc 

chuyển đổi nhƣ sau:  

- Đối với học phần nâng cao,điểm học phần đƣợc gi  nguyên,số tín chỉ đƣợc quy đổi theo chƣơng trình 

đào tạo chuẩn;  

- Đối với học phần bổ sung, Thủ trƣởng đơn vị đào tạo xem xét cho phép thay thế bằng học phần khác 

trong chƣơng trình đào tạo chuẩn hoặc xác nhận là học phần tự chọn tự do.  

2. Bổ sung sinh viên học chƣơng trình đào tạo chuẩn chính quy vào học chƣơng trình đào tạo tài năng, 

chuẩn quốc tế, chất lƣợng cao.  

a) Căn cứ chỉ tiêu đào tạo đã công bố, Thủ trƣởng đơn vị đào tạo tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào 

học chƣơng trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lƣợng cao nếu có đủ các điều kiện sau:  

- Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba;  

- Ngành học phù hợp với ngành học có chƣơng trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lƣợng cao;  

- Điểm trung bình chung các học phần tính đến thời điểm xét đạt t  3,20 trở lên và trình độ tiếng Anh 

đạt chuẩn bậc 3 trở lên;  

- Điểm các học phần tƣơng ứng với học phần trong chƣơng trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất 

lƣợng cao phải đạt t  B trở lên;  

- Tƣ cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.  

b) Đối với việc chuyển đổi điểm học phần trong chƣơng trình đào tạo chuẩn sang điểm học phần nâng 

cao tƣơng ứng,Thủ trƣởng đơn vị đào tạo xem xét công nhận tƣơng đƣơng hoặc yêu cầu học bổsung kiến 

thức.  

Chương IV: HOẠT ĐỘNG NGHIÊN C U KHOA HỌC C A SINH VIÊN 

Điều 29. Điểm thưởng thành tích nghiên c u khoa học của sinh viên  

1. Điểm thƣởng cho nh ng công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải đƣợc cộng vào điểm 

trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào 

học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác, không dùng để xếp loại học lực hoặc xác định hạng tốt 

nghiệp.  

2. Mức điểm thƣởng đƣợc quy định nhƣ sau:  

a) Đạt giải thƣởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:   Giải nhất: 0,20 điểm  

   Giải nhì: 0,15 điểm  

   Giải ba: 0,10 điểm  

   Giải khuyến khích: 0,07 điểm  

b) Đạt giải thƣởng cấp đơn vị đào tạo: Giải nhất: 0,10 điểm  

  Giải nhì: 0,07 điểm  

  Giải ba: 0,05 điểm  

Nếu công trình nghiên cứu khoa học do nhiều sinh viên cùng thực hiện thì điểm thƣởng đƣợc chia đều 

cho số sinh viên cùng tham gia.  

3. Nếu sinh viên đạt nhiều giải thƣởng nghiên cứu khoa học ở các cấp thì chỉ cộng điểm thƣởng một lần 

ở mức giải cao nhất.  

4. Công trình nghiên cứu khoa học đƣợc tính nhƣ một niên luận hoặc tiểu luận; đƣợc thay cho một học 

phần tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức ngành sẽ đƣợc tích lũy vào kết quả học tập chung của học 
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kỳ; đƣợc tính đến khi xét học bổng, xét học tiếp sau đại học và các quyền lợi khác, nếu có đủ các điều 

kiện sau:  

a) Đƣợc Hội đồng cấp khoa đánh giá cho điểm (quy về thang điểm 10) và quyết định thay cho học phần 

nào trong chƣơng trình đào tạo của ngành học; Nếu công trình nghiên cứu khoa học do nhiều sinh viên 

cùng thực hiện thì sinh viên đƣợc hƣởng quyền lợi nhƣ nhau;  

b) Sinh viên có nguyện vọng.  

Chương VI: NGH A VỤ VÀ QUYỀN L I C A SINH VIÊN 

Điều 32. Nghĩa v  của sinh viên  

1. Thực hiện nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Sinh viên là ngƣời nƣớc ngoài phải 

tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán của Việt Nam;  

2. Thực hiện đúng các quy chế, quy định của ĐHQGHN và của đơn vị đào tạo về công tác sinh viên;  

3. Nh ngviệc sinh viên không đƣợc làm: sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; vi phạm kỷ luật phòng thi, 

xin điểm; học, thi, thực tập hộ ngƣời khác hoặc nhờ ngƣời khác học, thi, thực tập hộ; sao chép tài liệu 

màkhông trích dẫn hoặc nhờ làm hộ tiểu luận,khóa luận, đồ án tốt nghiệp,công trình nghiên cứu khoa 

học;thực hiện,tham gia các hoạt động trái pháp luật. 

Sinh viên không trung thực và có hành vi gian lận trong nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, khóa luận, 

đồ án tốt nghiệp, bị kỷ luật t  mức đình chỉ học tập một năm đến mức buộc thôi học.  

4. Sinh viên có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về kỷ luật phòng thi,nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật 

ở các mức sau:  

a) Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên phạm lỗi 1 lần nhìn bài của ngƣời khác, trao đổi bài, thảo luận 

bài trong giờ thi. Sinh viên bị khiển trách khi thi học phần nào sẽ bị tr  25  số điểm đạt đƣợc của bài thi 

học phần đó;  

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi:  

- Đã bị khiển trách 1 lần nhƣng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định;  

- Trao đổi bài làm, giấy nháp với ngƣời khác;  

- Chép bài của ngƣời khác. Nh ng bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý nhƣ nhau, tr  trƣờng 

hợp ngƣời bị xử lý có đủ bằng chứng chứng t  mình thực sự bị quay cóp thì thủ trƣởng đơn vị đào tạo có 

thể xem xét giảm t  mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách.  

Sinh viên bị cảnh cáo khi thi học phần nào sẽ bị tr  50  số điểm đạt đƣợc của bài thi học phần đó.  

c) Đình chỉ thi: áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi:  

- Đã bị cảnh cáo một lần nhƣng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định;  

- Sau khi đã bóc đề thi bị phát hiện mang theo nh ng vật dụng không đƣợc phép;  

- Đƣa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải t  ngoài vào phòng thi.  

Sinh viên bị kỷ luật đình chỉ thi sẽ bị điểm không (0) bài thi học phần đó và phải ra kh i phòng thi ngay 

sau khi có quyết định đình chỉ thi.  

Các hình thức kỷ luật nói trên do cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật.  

d) Sinh viên thi hộ hoặc nhờngƣời thi hộbịkỷluật ởmức đình chỉhọc tập 1 năm nếu vi phạm lần thứnhất 

và buộc thôi học nếu vi phạm lần thứhai. 

Điều 33. Quyền l i của sinh viên  

1. Đƣợc hƣởng đầy đủ chế độ, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nƣớc cũng nhƣ các quy chế, quy 

định của ĐHQGHN và của đơn vị đào tạo;  

2. Đƣợc phép thôi học vì lý do chủ quan của cá nhân, trong trƣờng hợp này, sinh viên phải hoàn trả cho 

đơn vị đào tạo toàn bộ kinh phí đào tạo t  ngân sách nhà nƣớc trong thời gian theo học;  

3. Sinh viên đƣợc xin nghỉ học tạm thời và bảo lƣu kết quả đã học trong các trƣờng hợp sau đây:  

a) Đƣợc động viên vào lực lƣợng vũ trang.Thời gian nghỉ học tạm thời không tính vào thời gian tối đa 

đƣợc phép học;  

b) Bị ốm hoặc bị tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Thời gian 

nghỉ học tạm thời không tính vào thời gian tối đa đƣợc phép học;  
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c) Vì lý do chủ quan của cá nhân. Trƣờng hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở đơn vị đào 

tạo, không bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dƣới 2,00. Thời gian nghỉ 

học tạm thời vì nhu cầu cá nhân đƣợc tính vào thời gian tối đa đƣợc phép học.  

Sinh viên nghỉ học tạm thời nếu muốn học tiếp phải có đơn đề nghị Thủ trƣởng đơn vị đào tạo giải 

quyết chậm nhất 2 tuần trƣớc khi hết thời hạn nghỉ học tạm thời.  

Chương VII: KIỂM TRA, THI VÀ Đ NH GI  KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Điều 34. Đánh giá kết quả học phần  

1. Điểm đánh giá học phần (gọi là điểm học phần) bao gồm: điểm đánh giá bộ phận (trung bình của các 

điểm kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên, gi a kỳ) và điểm thi kết thúc học phần, trong đó, điểm thi kết thúc 

học phần là bắt buộc và có trọng số không dƣới 60  điểm của học phần.  

2. Kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên là hoạt động của giảng viên sử dụng các kỹ thuật đánh giá khác nhau 

trong các hình thức dạy học nhằm kiểm tra việc nắm v ng kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã đƣợc xác định 

trong mục tiêu của học phần, đồng thời qua đó có đƣợc nh ng thông tin phản hồi giúp giảng viên, sinh viên 

điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phƣơng pháp dạy và học cho phù hợp.  

3. Kiểm tra đánh giá gi a kỳ là hoạt động của giảng viên vào nh ng thời điểm đã đƣợc quy định trong 

đề cƣơng học phần, nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn tƣơng ứng của sinh viên.  

4. Bài thi kết thúc học phần có thể thực hiện bằng hình thức thi tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm bài 

tập lớn hoặc kết hợp các hình thức trên.  

5. Hình thức kiểm tra đánh giá học phần, trọng số của các điểm kiểm tra đánh giá bộ phận và điểm thi 

kết thúc học phần đƣợc quy định trong đề cƣơng học phần.  

Điều 35. Tổ ch c kiểm tra đánh giá và thi kết thúc học phần  

1. Việc kiểm tra đánh giá và chấm điểm bộ phận của mỗi học phần do giảng viên lớp học phần trực tiếp 

thực hiện và thông báo kết quả cho sinh viên,chậm nhất 7 ngày làm việc kể t  sau ngày kiểm tra hoặc 

ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn.  

Sinh viên chƣa có điểm đánh giá bộ phận vì có lý do chính đáng đƣợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận 

và đƣợc Chủ nhiệm khoa của khoa trực thuộc ĐHQGHN (hoặc Chủ nhiệm khoa của khoa thuộc trƣờng 

đại học thành viên) đồng ý, giảng viên tổ chức kiểm tra đánh giá bổ sung cho sinh viên.  

Sinh viên chỉ đƣợc dự thi kết thúc học phần nếu có điểm đánh giá bộ phận lớn hơn 0, trả học phí đầy đủ và 

đáp ứng các điều kiện kết thúc học phần do Thủ trƣởng đơn vị phụ trách học phần quy định.  

2. Đơn vị đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần. Đối với học phần có nhiều lớp học phần cùng học trong 

một học kỳ, thi kết thúc học phần đƣợc tổ chức vào cùng thời gian, với cùng đề thi.  

Cuối mỗi học kỳ, đơn vị đào tạo tổ chức một kỳ thi chính và nếu có điều kiện tổ chức thêm một kỳ thi 

phụ. Đối với mỗi học phần, sinh viên chỉ đƣợc dự thi một lần trong cùng một kỳ thi. Kỳ thi phụ chỉ dành 

cho nh ng sinh viên chƣa dự kỳ thi chính vì lý do chính đáng đƣợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận và 

đƣợc Thủ trƣởng đơn vị đào tạo cho phép.  

3. Lịch thi của kỳ thi chính phải đƣợc thông báo trƣớc ít nhất 1 tháng, lịch thi của kỳ thi phụ phải đƣợc 

thông báo trƣớc ít nhất 1 tuần. Trong kỳ thi, t ng học phần đƣợc tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi 

ghép một số học phần trong cùng một buổi thi của một sinh viên.  

4. Chậm nhất một ngày sau khi kết thúc giảng dạy học phần, giảng viên gửi danh sách sinh viên đƣợc 

dự thi, không đƣợc dự thi kết thúc học phần (có nêu rõ lý do) về phòng Đào tạo. Căn cứ đề nghị của giảng 

viên và nghĩa vụ khác của sinh viên, phòng Đào tạo lập danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi và phân 

phòng thi.  

5. Thủ trƣởng đơn vị đào tạo quy định cụ thể quy trình coi thi và chấm thi.  

6. Các họcphần kỹ năng bổ trợ đƣợc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại đơn vị phụ trách đào tạokỹ năng bổ 

trợ.  

7. Việc chấm thi và công bố điểm học phần đƣợc hoàn thành chậm nhất là 15 ngày làm việc kể t  ngày 

tổ chức thi kết thúc học phần. Thủ trƣởng đơn vị đào tạo qui định quy trình thực hiện và quản lý các điểm 

bộ phận, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần.  
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8. Đề thi, đáp án và tất cả các bài thi kết thúc học phần sau khi chấm xong phải đƣợc bảo quản và lƣu 

tr  ít nhất hai năm kể t  ngày thi. Bảng điểm bộ phận, danh sách thi kết thúc học phần và bảng tổng hợp 

điểm của học phần (file điện tử) là tài liệu lƣu tr  vĩnh viễn của đơn vị đào tạo.  

9. Sinh viên vắng mặt trong buổi thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0 

(không). Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng đƣợc thi bổ sung vào kỳ thi phụ nhƣ qui định tại khoản 

2, Điều này hoặc đƣợc bảo lƣu các điểm thành phần và đƣợc dự thi kết thúc học phần vào học kỳ sau.  

Điều 38. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần  

1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần đƣợc chấm theo thang điểm 10 (t  0 đến 10), 

có lẻ đến một ch  số thập phân.  

2. Điểm học phần là tổng của điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần sau khi đã tính trọng 

số đƣợc quy định trong đề cƣơng học phần và đƣợc làm tròn đến một ch  số thập phân, sau đó đƣợc 

chuyển thành điểm ch .  

a) Loại đạt: 

9,0 – 10,0      tƣơng ứng với   A+   

8,5  – 8,9       tƣơng ứng với   A 

8,0 –  8,4     tƣơng ứng với   B+  

7,0 – 7,9       tƣơng ứng với    B   

6,5 – 6,9 tƣơng ứng với   C+    

5,5 – 6,4 tƣơng ứng với   C    

5,0 – 5,4 tƣơng ứng với   D+   

4,0 – 4,9 tƣơng ứng với   D 

b) Loại không đạt: Dƣới 4,0 tƣơng ứng với F  

c) Đối với nh ng học phần chƣa đủ cơ sở để đƣa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức 

đánh giá đƣợc sử dụng các ký hiệu sau:  

I - Chƣa đủ điểm đánh giá bộ phận  

X - Chƣa có kết quả thi kết thúc học phần  

d) Đối với nh ng học phần đƣợc Thủ trƣởng đơn vị đào tạo cho phép chuyển điểm hoặc đƣợc đánh giá 

đầu học kỳ (nếu có), khi xếp mức đánh giá sử dụng ký hiệu R viết sau điểm học phần.  

3. Việc xếp loại các mức điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F đƣợc áp dụng cho các trƣờng hợp sau 

đây:  

a) Nh ng học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận. Trƣờng hợp sinh viên b  học, b  

kiểm tra hoặc b  thi không có lý do sẽ không có điểm;  

b) Chuyển đổi t  mức đánh giá I, sau khi đã có các kết quả điểm đánh giá bộ phận mà trƣớc đó sinh 

viên đƣợc giảng viên cho phép nợ;  

c) Chuyển đổi t  mức đánh giá X, sau khi nhận đƣợc kết quả thi kết thúc học phần.  

4. Việc xếp loại ở mức điểm F, ngoài nh ng trƣờng hợp nhƣ đã quy định tại khoản 2, Điều này, còn áp 

dụng cho trƣờng hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.  

5. Việc xếp loại theo mức đánh giá I đƣợc áp dụng cho các trƣờng hợp:  

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học phần, sinh viên bị ốm hoặc bị tai nạn không 

thể dự kiểm tra hoặc thi, đƣợc Thủ trƣởng đơn vị đào tạo cho phép;  

b) Sinh viên không dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì lý do khách quan và đƣợc Thủ trƣởng đơn vị đào tạo 

chấp thuận.  

Tr  các trƣờng hợp đặc biệt do Thủ trƣởng đơn vị đào tạo quy định, trong học kỳ kế tiếp, sinh viên nhận 

mức đánh giá I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để đƣợc chuyển điểm. Trƣờng hợp 

sinh viên chƣa trả nợ và chƣa chuyển điểm nhƣng không rơi vào trƣờng hợp bị buộc thôi học thì vẫn đƣợc 

học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.  

6. Việc xếp loại theo mức đánh giá X đƣợc áp dụng đối với nh ng học phần mà phòng Đào tạo chƣa 

nhận đƣợc báo cáo kết quả học tập của sinh viên t  giảng viên phụ trách học phần.  

Điều 39. Đánh giá kết quả học tập  

Kết quả học tập của sinh viên đƣợc đánh giá sau mỗi học kỳ chính theo các tiêu chí sau:  

1. Khối lƣợng kiến thức học tập là tổng số tín chỉ của nh ng học phần (không tính học phần tự chọn tự 

do) mà sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ.  
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2. Khối lƣợng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của nh ng học phần đã đƣợc đánh giá loại đạt, tính t  

đầu khóa học.  

3. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên 

đăng ký học trong học kỳ đó (bao gồm cả các học phần đƣợc đánh giá loại đạt và không đạt).  

4. Điểm trung bình chung các học phần là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần mà 

sinh viên đăng ký học t  đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét (bao gồm cả các học phần đƣợc đánh 

giá loại đạt và không đạt).  

5. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần đã đƣợc 

đánh giá loại đạt mà sinh viên đã tích lũy đƣợc, tính t  đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét.  

Điều 40. Cách tính điểm trung b nh chung  

1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình 

chung tích lũy, mức điểm ch  của mỗi học phần đƣợc quy đổi thành điểm số nhƣ sau: 

A+  tƣơng ứng với  4,0 

A  tƣơng ứng với  3,7 

B+  tƣơng ứng với  3,5 

B tƣơng ứng với  3,0 

C+ tƣơng ứng với  2,5               F 

 tƣơng ứng với  0 

C  tƣơng ứng với  2,0 

D+  tƣơng ứng với  1,5 

D tƣơng ứng với  1,0 

 2. Điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy 

đƣợc tính theo công thức sau và đƣợc làm tròn đến 2 ch  số thập phân:  

Kết quả đánh giá học phần ngoại ng , giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất, kỹ năng bổ trợ 

không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình 

chung tích lũy.  

Điểm trung bình chung học kỳ đƣợc dùng để xét cảnh báo học vụ, buộc thôi học, nghỉ học tạm thời, xếp 

loại học lực, học bổng, khen thƣởng sau mỗi học kỳ.  

Điểm trung bình chung các học phần đƣợc dùng để đăng ký học cùng lúc chƣơng trình đào tạo thứ hai, 

chuyển đổi sinh viên gi a các chƣơng trình đào tạo.  

Điểm trung bình chung tích lũy đƣợc dùng để cảnh báo học vụ, xét buộc thôi học, xếp hạng tốt nghiệp.  

Điều 41. Xử lý học v  

Sau mỗi học kỳ chính, đơn vị đào tạo thực hiện xử lý học vụ. Kết quả học tập của học kỳ phụ đƣợc tính 

vào kết quả học tập của học kỳ chính ngay trƣớc học kỳ phụ.  

1. Cảnh báo học vụ  

Đơn vị đào tạo thực hiện cảnh báo học vụ theo t ng học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập nhƣ sau:  

a) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dƣới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dƣới 1,40 đối với sinh 

viên năm thứ hai, dƣới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dƣới 1,80 với sinh viên các năm tiếp theo 

và cuối khoá;  

b)Điểm trung bình chung học kỳ đạt dƣới 0,80 với học kỳ đầu của khóa học, dƣới 1,00 với các học kỳ 

tiếp theo;  

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính t  đầu khoá học đến thời điểm xét đã 

quá 24 tín chỉ.  

Tùy theo đặc điểm của t ng đơn vị đào tạo, Thủ trƣởng đơn vị quy định áp dụng một hoặc hai trong ba 

điều kiện nêu trên để cảnh báo kết quả học tập của sinh viên và quy định số lần cảnh báo học vụ, nhƣng 

không quá 2 lần liên tiếp.  

2. Buộc thôi học  

Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau:  

a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vƣợt quá giới hạn theo quy định của Thủ trƣởng đơn vị đào tạo;  

b) Vƣợt quá thời gian tối đa đƣợc phép học quy định tại khoản 1, Điều 16 của Quy chế này;  

c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ ngƣời thi hộ theo quy định tại mục d, khoản 4, Điều 32 

của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên kh i danh sách sinh viên của trƣờng;  
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Chậm nhất là 1 tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, đơn vị đào tạo phải thông báo trả 

về địa phƣơng nơi sinh viên có hộ khẩu thƣờng trú.  

d) Sau khi hết hạn nghỉ học tạm thời sinh viên không có đơn xin học trở lại theo quy định tại khoản 3, 

Điều 33 của Quy chế này.  

Điều 42. Xếp loại học lực  

1. Loại học lực là căn cứ để xác định khối lƣợng học tập sinh viên đƣợc đăng ký trong học kỳ kế tiếp. 

Trƣờng hợp loại học lực của sinh viên đƣợc xác định vào thời điểm sau khi sinh viên đã đăng ký học 

phần, sinh viên phải rút bớt học phần trong giới hạn khối lƣợng quy định.  

2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung học kỳ, học lực của sinh viên đƣợc xếp thành các 

loại sau:  

a) Xuất sắc:  Điểm trung bình chung học kỳ t  3,60 đến 4,00  

b) Gi i: Điểm trung bình chung học kỳ t  3,20 đến 3,59  

c) Khá: Điểm trung bình chung học kỳ t  2,50 đến 3,19  

d) Trung bình: Điểm trung bình chung học kỳ t  2,00 đến 2,49  

e) Yếu: Điểm trung bình chung học kỳ đạt dƣới 2,00 nhƣng chƣa thuộc trƣờng hợp bị buộc thôi học. 
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TRÍCH QUY ĐỊNH CÔNG T C SINH VIÊN Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

(Quyết định số 32 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 05 / 01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

------------------------------------------------------------------------ 

Chương II: QUYỀN VÀ NGH A VỤ C A SINH VIÊN 

Điều 4. Quyền của sinh viên 

1. Đƣợc nhận vào học đúng ngành đã trúng tuyển, đƣợc cấp thẻ sinh viên, đƣợc cấp tài khoản 

thông tin riêng phục vụ hoạt động học tập. 

2. Đƣợc hƣởng đầy đủ các quyền về đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học hiện hành tại 

ĐHQGHN. 

3. Đƣợc đăng ký dự tuyển đi học ở nƣớc ngoài theo quy định hiện hành, tham gia các hoạt động 

trao đổi, giao lƣu sinh viên quốc tế trong khuôn khổ chƣơng trình hoặc hiệp định hợp tác quốc tế của Nhà 

nƣớc, ĐHQGHN hoặc đơn vị; đƣợc đăng ký học chƣơng trình đào tạo thứ hai, các chƣơng trình khác và 

học chuyển tiếp ở các trình độ cao hơn theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc, ĐHQGHN. 

4. Đƣợc cấp Bằng tốt nghiệp đại học theo quy định. 

5. Đƣợc đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi Olympic hoặc năng khiếu, 

tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ chuyên ngành (nếu có). 

6. Đƣợc sử dụng học liệu, thiết bị và phƣơng tiện phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học theo quy 

định. 

7. Đƣợc tôn trọng và đối xử bình đẳng, đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, 

rèn luyện theo quy định; đƣợc phổ biến nội quy, quy định, quy chế về đào tạo, rèn luyện, chủ trƣơng, chế 

độ chính sách của Nhà nƣớc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN có liên quan đến sinh viên. 

8. Đƣợc khuyến khích và tạo điều kiện tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị và các đoàn thể 

xã hội khác; đƣợc tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật và của 

ĐHQGHN. 

9. Đƣợc trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình đóng góp ý kiến với thủ trƣởng đơn 

vị đào tạo, các tổ chức và cá nhân liên quan về các vấn đề liên quan đến việc dạy - học. 

10. Đƣợc hƣởng các quyền công dân cƣ trú trên địa bàn, đƣợc đơn vị đào tạo và chính quyền địa 

phƣơng tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ nếu ở ngoại trú.  

11. Đƣợc thực tập, thực tế tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nƣớc (nếu Thủ trƣởng đơn vị đào 

tạo cho phép); đƣợc tƣ vấn, định hƣớng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm.  

12. Đƣợc cung cấp các giấy tờ cần thiết, hỗ trợ các thủ tục tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

13. Đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc và của 

ĐHQGHN. 

14. Đƣợc đăng ký ở ký túc xá (nếu đáp ứng các điều kiện và có nguyện vọng) hoặc hỗ trợ tìm 

kiếm chỗ ở, đƣợc chăm lo, bảo vệ sức kh e theo chế độ hiện hành của Nhà nƣớc và của ĐHQGHN. 

Điều 5. Nghĩa v  của sinh viên 

1. Chấp hành nghiêm túc chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc, các quy định 

của ĐHQGHN, đơn vị đào tạo và các đơn vị hỗ trợ đào tạo. 

2. Học tập, rèn luyện theo chƣơng trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của đơn vị; thực hiện nghĩa vụ 

của sinh viên theo Quy chế đào tạo đại học và Quy chế công tác sinh viên hiện hành tại ĐHQGHN; chủ 

động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống. 

3. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi theo quy định của ĐHQGHN. 

4. Đeo Thẻ sinh viên khi đến trƣờng và trong liên hệ công việc với các đơn vị thành viên, trực thuộc 

ĐHQGHN. 

5. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc khám sức kh e đầu khóa, khám sức kh e định kỳ trong thời 

gian học tập theo quy định. 

6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế và các khoản lệ phí khác đầy đủ, đúng quy định, hoàn trả vốn vay 

quỹ tín dụng đào tạo đúng thời hạn. 

7. Khai báo và cập nhật đầy đủ, đúng thời hạn các thông tin cá nhân trên cổng thông tin điện tử dành 

cho sinh viên khi vào trƣờng, trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp theo quy định của ĐHQGHN. 
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8. Có ý thức xây dựng, gìn gi , bảo vệ và phát huy thƣơng hiệu của ĐHQGHN, đơn vị đào tạo và 

các đơn vị hỗ trợ đào tạo. 

9. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, ngƣời lao động trong và ngoài ĐHQGHN, đoàn 

kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập, rèn luyện; thực hiện nếp sống văn hóa học đƣờng. 

10. Thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật; tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, 

tình nguyện vì cộng đồng phù hợp với khả năng theo yêu cầu của đơn vị đào tạo và các đơn vị có liên 

quan trong ĐHQGHN. 

11. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động sau khi đƣợc nhận học bổng, chi phí 

đào tạo do Nhà nƣớc, ĐHQGHN cấp hoặc do các quỹ tài trợ theo th a thuận, Hiệp định, nếu không chấp 

hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định. 

12. Gi  gìn, bảo vệ tài sản công và của cá nhân bao gồm cả học liệu, thiết bị và phƣơng tiện phục vụ 

học tập, nghiên cứu khoa học; sử dụng tài khoản thông tin riêng đúng mục đích theo quy định. 

13. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh 

viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, lãnh đạo nhà trƣờng hoặc các cơ quan có thẩm quyền 

khi phát hiện nh ng hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc nh ng hành vi vi phạm pháp luật, 

vi phạm nội quy, quy chế khác của các cá nhân. 

14. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội trong trƣờng học, gia đình, cộng đồng. 

15. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật, của đơn vị đào tạo và của 

ĐHQGHN. 

Điều 6. Các hành vi sinh viên không đư c làm 

Thực hiện theo quy định tại Điều 88 Luật Giáo dục, Điều 61 Luật Giáo dục đại học và các văn bản 

quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

Chương VI: Đ NH GI  KẾT QUẢ RÈN LUYỆN  

  Điều 23.  Nội dung đánh giá 

1. Đánh giá kết quả rèn luyện là đánh giá ý thức, thái độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của 

t ng sinh viên trên các mặt:  

a) Thực hiện nghĩa vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học: Ý thức và kết quả học tập, nghiên cứu khoa 

học; 

b) Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của ĐHQGHN, các đơn vị; 

c) Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ 

nạn xã hội;  

d) Ý thức công dân, quan hệ với cộng đồng;  

e) Ý thức, kết quả tham gia công tác của trƣờng, khoa, lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong đơn vị.  

2. Điểm rèn luyện đƣợc đánh giá bằng thang điểm 100.  

3. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đƣợc tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và 

toàn khóa học: Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt đƣợc của 5 nội dung đánh giá chi tiết tại Điều 

25; Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó; Điểm 

rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học. 

4. Thủ trƣởng các đơn vị căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị mình xây dựng quy trình 

đánh giá, quy định các tiêu chí và mức điểm chi tiết cho phù hợp với các nội dung đánh giá và không 

vƣợt quá khung điểm quy định của Quy chế này. 

Điều 24.  Khung điểm và các tiêu chí đánh giá 

1. Đánh giá về ý thức và kết quả học tập, nghiên cứu khoa học với khung điểm t  0 đến 20 điểm tập 

trung vào các tiêu chí: 

a) Ý thức và thái độ trong học tập; 

b) Ý thức, thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động nghiên cứu khoa học; 

c) Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi; 
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d) Tinh thần vƣợt khó, phấn đấu vƣơn lên trong học tập; 

e) Kết quả học tập, nghiên cứu. 

2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế và các yêu cầu, quy định có liên quan của đơn vị 

và của ĐHQGHN với khung điểm t  0 đến 25 điểm tập trung vào các tiêu chí: 

a) Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nƣớc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

ĐHQGHN; 

b) Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị đào tạo và các đơn vị liên quan. 

3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng 

chống các tệ nạn xã hội với khung điểm t  0 đến 20 điểm tập trung vào các tiêu chí: 

a) Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, thể 

thao; 

b) Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội; 

c) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

4.Đánh giá về ý thức công dân và quan hệ với cộng đồng với khung điểm t  0 đến 25điểm tập 

trungvàocáctiêu chí: 

a) Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc trong cộng đồng; 

b) Ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích đƣợc ghi nhận, biểu dƣơng, khen thƣởng; 

c) Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ ngƣời thân, ngƣời gặp khó khăn, hoạn nạn. 

5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác lớp, đoàn thể, các tổ chức khác trong đơn vị, 

các thành tích đặc biệt trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện của sinh viên góp phần vào hoạt 

động nâng cao, quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN với khung điểm t  0 đến 10 điểm tập trung vào các tiêu 

chí: 

a) Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc của sinh viên khi đƣợc phân công nhiệm vụ 

quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Câu lạc bộ và các tổ chức khác của 

đơn vị; 

b) Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các 

Câu lạc bộ và các tổ chức khác của đơn vị;  

c) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và đơn vị đào tạo; 

d) Thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên. 

Điều 25.  Phân loại kết quả rèn luyện 

1. Kết quả rèn luyện đƣợc phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém. 

a) T  90 đến 100 điểm: loại xuất sắc; d) T  50 đến dƣới 65 điểm: loại trung bình; 

b) T  80 đến dƣới 90 điểm: loại tốt; e) T  35 đến dƣới 50 điểm: loại yếu; 

c) T  65 đến dƣới 80 điểm: loại khá; g) Dƣới 35 điểm: loại kém. 

2. Nếu sinh viên bị kỷ luật ở mức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vƣợt quá loại khá. Sinh 

viên bị kỷ luật ở mức cảnh cáo thì kết quả rèn luyện không đƣợc vƣợt quá loại trung bình. 

3. Sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập không đƣợc đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình 

chỉ. Đối với nh ng trƣờng hợp này tại thời điểm đã vi phạm kỷ luật nhƣng chƣa thi hành Quyết định kỷ 

luật, thì điểm rèn luyện do Hội đồng cấp đơn vị quyết định nhƣng không vƣợt quá loại yếu.    

4. Sinh viên bị kỷ luật ở mức buộc thôi học không đƣợc đánh giá kết quả rèn luyện. 

5. Sinh viên hoàn thành chƣơng trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp 

tục đƣợc đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chƣơng trình học và tốt 

nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung. 

6. Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn m  hoặc cha hoặc m , hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

có xác nhận của địa phƣơng theo quy định đối với nh ng hoạt động rèn luyện không có khả năng tham 

gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì đƣợc ƣu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết 

quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của sinh viên tùy thuộc vào đối tƣợng và hoàn cảnh cụ thể. 
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7. Sinh viên nghỉ học tạm thời đƣợc bảo lƣu kết quả rèn luyện sẽ đƣợc đánh giá kết quả rèn luyện khi 

tiếp tục trở lại học tập theo quy định. 

8. Sinh viên học đồng thời hai chƣơng trình đào tạo sẽ đƣợc đánh giá kết quả rèn luyện tại đơn vị 

quản lý chƣơng trình thứ nhất và lấy ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý chƣơng trình thứ hai làm căn cứ, 

cơ sở để đánh giá thêm. Trƣờng hợp chƣơng trình thứ nhất đã hoàn thành thì đơn vị quản lý chƣơng trình 

thứ hai sẽ tiếp tục đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. 

 9. Sinh viên chuyển trƣờng đƣợc sự đồng ý của lãnh đạo cả hai đơn vị đào tạo thì đƣợc bảo lƣu kết 

quả rèn luyện của đơn vị đào tạo cũ khi học tại đơn vị đào tạo mới và tiếp tục đƣợc đánh giá kết quả rèn 

luyện ở các học kỳ tiếp theo. 

Điều 26. Các bước đánh giá 

Sau mỗi học kỳ, sinh viên tự đánh giá theo “Phiếu cho điểm đánh giá kết quả rèn luyện” và nộp cho 

lớp trƣởng lớp khóa học.  

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập chỉ đạo họp lớp khóa học, tiến hành bình xét và thông qua mức 

điểm của t ng sinh viên trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và phải đƣợc quá nửa ý kiến đồng ý 

của tập thể lớp khóa học. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập xác nhận kết quả họp lớp và chuyển kết 

quả cùng biên bản lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa (đối với đơn vị đào tạo 

thành viên) hoặc cấp bộ môn (đối với đơn vị đào tạo trực thuộc). Hội đồng đánh giá cấp khoa/bộ môn họp 

xét, thống nhất, báo cáo Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn thông qua và trình kết quả lên Hội đồng đánh giá kết 

quả rèn luyện của sinh viên cấp đơn vị đào tạo. Thủ trƣởng đơn vị đào tạo thành lập Hội đồng đánh giá 

kết quả rèn luyện của sinh viên. 

1. Đối với các đơn vị đào tạo thành viên 

a) Hội đồng cấp khoa: Chủ tịch Hội đồng (chủ nhiệm khoa hoặc phó chủ nhiệm khoa đƣợc chủ 

nhiệm khoa uỷ quyền), các uỷ viên (trợ lý công tác sinh viên, trợ lý đào tạo, giáo viên chủ nhiệm, đại diện 

liên chi Đoàn, liên chi Hội Sinh viên); 

b) Hội đồng cấp đơn vị: Chủ tịch Hội đồng (thủ trƣởng đơn vị hoặc cấp phó đƣợc thủ trƣởng ủy 

quyền), thƣờng trực Hội đồng (Trƣởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên), các ủy viên (đại diện lãnh 

đạo các khoa, phòng/ban có liên quan, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên 

cấp đơn vị). 

c) Thủ trƣởng đơn vị xem xét và công nhận kết quả rèn luyện của t ng sinh viên trên cơ sở đề nghị 

của Hội đồng cấp đơn vị. 

2. Đối với các đơn vị đào tạo trực thuộc 

a) Hội đồng cấp bộ môn: Chủ tịch Hội đồng (chủ nhiệm bộ môn hoặc phó chủ nhiệm bộ môn đƣợc 

chủ nhiệm bộ môn uỷ quyền), các uỷ viên (trợ lý công tác sinh viên, trợ lý đào tạo, giáo viên chủ nhiệm, 

đại diện liên chi Đoàn, liên chi Hội Sinh viên); 

b) Hội đồng cấp đơn vị: Chủ tịch Hội đồng (thủ trƣởng đơn vị hoặc cấp phó đƣợc uỷ quyền), thƣờng 

trực Hội đồng (trƣởng phòng/bộ phận phụ trách Công tác sinh viên), các uỷ viên (chuyên viên phụ trách 

công tác sinh viên, công tác đào tạo, giáo viên chủ nhiệm, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội Sinh viên cấp đơn vị); 

c) Thủ trƣởng đơn vị xem xét và công nhận kết quả rèn luyện của t ng sinh viên trên cơ sở đề nghị 

của Hội đồng cấp đơn vị. 

3. Kết quả rèn luyện đƣợc công bố công khai và thông báo cho sinh viên biết chậm nhất 20 ngày 

trƣớc khi Thủ trƣởng đơn vị đào tạo ban hành quyết định chính thức. 

Điều 27. Sử d ng kết quả rèn luyện 

1. Kết quả đánh giá rèn luyện t ng học kỳ, năm học và toàn khóa học của sinh viên đƣợc lƣu trong hồ 

sơ quản lý sinh viên của đơn vị, đƣợc sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thƣởng - kỷ luật, 

xét thôi học, ng ng học, xét ƣu tiên nội trú trong ký túc xá, tham gia các hoạt động giao lƣu, trao đổi sinh 

viên quốc tế. 

2. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của sinh viên đƣợc lƣu trong hồ sơ quản lý sinh viên, 

làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp. 
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3. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của sinh viên đƣợc lƣu trong hồ sơ ngƣời học khi tốt 

nghiệp ra trƣờng. 

4. Sinh viên đạt kết quả rèn luyện xuất sắc đƣợc đơn vị đào tạo biểu dƣơng, khen thƣởng. 

5. Sinh viên không tham gia đánh giá điểm rèn luyện tại học kỳ nào thì bị xếp kết quả rèn luyện loại 

kém tại học kỳ đó. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ng ng 

học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần 

thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học. 

Điều 28.  Quyền khiếu nại 

Sinh viên có quyền khiếu nại lên thủ trƣởng đơn vị nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chƣa 

chính xác. Khi nhận đƣợc đơn khiếu nại, thủ trƣởng đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại. 

Chương VII: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 29. Nội dung và h nh th c khen thưởng 

1. Khen thƣởng thƣờng xuyên, kịp thời đối với sinh viên và tập thể khóa học đạt thành tích xứng 

đáng để biểu dƣơng, khen thƣởng. Cụ thể: 

a) Đạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, nghiên cứu khoa học;  

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, trong hoạt động 

thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, gi  gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong 

ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao; 

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, 

trật tự trƣờng học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu ngƣời bị nạn, chống tiêu cực, tham 

nhũng; 

d) Có thành tích đặc biệt khác. 

2. Việc khen thƣởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp khóa học đƣợc tiến hành vào 

cuối năm học, khóa học. Cụ thể: 

a) Đối với cá nhân: 

Tặng danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” cho nh ng cá nhân đạt kết quả học tập loại Xuất sắc và không 

có điểm t  F trở xuống; có điểm rèn luyện loại Xuất sắc. 

Tặng danh hiệu “Sinh viên Gi i” cho nh ng cá nhân đạt kết quả học tập loại Gi i và không có điểm 

t  F trở xuống; có điểm rèn luyện t  loại Tốt trở lên. 

Tặng danh hiệu “Gƣơng mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”, “Gƣơng mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN” và 

tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho sinh viên xuất sắc thực hiện theo Quy định hiện hành của 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Không xét khen thƣởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm học đó 

dƣới mức trung bình. 

b) Đối với tập thể lớp khóa học: 

Đƣợc tặng danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” nếu đạt các tiêu chuẩn sau: Có 25  sinh viên đạt kết quả 

học tập và rèn luyện loại Khá trở lên; Không có sinh viên xếp loại học tập Kém hoặc xếp loại rèn luyện 

Kém hoặc bị kỷ luật t  mức cảnh cáo trở lên; Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, 

tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hƣởng ứng phong trào thi đua trong nhà trƣờng. 

Đƣợc tặng danh hiệu “Tập thể Xuất sắc” nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” và 

có t  10  sinh viên trở lên đạt danh hiệu “Sinh viên Gi i” và có sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất 

sắc”. 

3. Mức khen thƣởng thƣờng xuyên thực hiện theo quy định hiện hành của ĐHQGHN. Thủ trƣởng các 

đơn vị quy định mức khen thƣởng phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị và thông báo công khai cho 

sinh viên toàn đơn vị biết.  

Điều 30. Tr nh tự, thủ t c xét khen thưởng 

1. Đăng ký thi đua: Vào đầu năm học, đơn vị đào tạo tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng 

ký các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể. 
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2. Quy trình xét khen thƣởng đối với các đơn vị đào tạo thành viên. 

Căn cứ vào thành tích đạt đƣợc trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp khóa học tiến hành 

bình xét và lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể, có xác nhận của giáo viên chủ 

nhiệm đề nghị lên Hội đồng cấp khoa; 

Hội đồng cấp khoa xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật sinh viên của đơn 

vị; 

Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật sinh viên của đơn vị tổ chức xét trên cơ sở đề nghị của 

Hội đồng cấp khoa và đề nghị thủ trƣởng đơn vị công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể. 

3. Quy trình xét khen thƣởng đối với các đơn vị đào tạo trực thuộc. 

Căn cứ vào thành tích đạt đƣợc trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp khóa học tiến hành 

bình xét và lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể, có xác nhận của giáo viên chủ 

nhiệm đề nghị lên phòng/bộ phận phụ trách Công tác sinh viên; 

Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật sinh viên của đơn vị tổ chức xét trên cơ sở đề nghị của 

phòng/bộ phận phụ trách Công tác sinh viên và đề nghị thủ trƣởng đơn vị công nhận danh hiệu đối với cá 

nhân và tập thể.  

Điều 31. H nh th c kỷ luật và nội dung vi phạm 

1. Nh ng sinh viên có hành vi vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ, hậu quả và thái độ nhận 

khuyết điểm, phải chịu hình thức kỷ luật, cụ thể: 

a) Khiển trách: Áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhƣng ở mức độ nh ; 

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nh  

nhƣng hành vi vi phạm có tính chất thƣờng xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhƣng mức độ tƣơng đối 

nghiêm trọng; 

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: Áp dụng đối với nh ng sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo 

mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không đƣợc làm; sinh viên vi 

phạm pháp luật bị xử phạt tù nhƣng cho hƣởng án treo. Tùy t ng trƣờng hợp cụ thể, Thủ trƣởng cơ sở 

giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình 

chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhƣng cho 

hƣởng án treo. 

d) Buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục 

vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhƣng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây 

ảnh hƣởng xấu đến đơn vị đào tạo và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam. 

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên t  cảnh cáo trở lên phải đƣợc lƣu vào hồ sơ quản lý sinh viên và 

thông báo cho gia đình sinh viên. Trƣờng hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc 

buộc thôi học, đơn vị đào tạo phải gửi thông báo cho địa phƣơng và gia đình sinh viên biết để phối hợp 

quản lý, giáo dục. 

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này. 

Đối với trƣờng hợp có đủ bằng chứng, căn cứ của việc vi phạm kỷ luật, thì Hội đồng kỷ luật sinh viên của 

đơn vị tiến hành họp xét và ra Quyết định kỷ luật sinh viên. 

 

Điều 32. Tr nh tự, thủ t c và hồ sơ xét kỷ luật 

1. Thủ tục xét kỷ luật: 

a) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong 

trƣờng hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thƣởng và kỷ luật sinh 

viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập đƣợc; 

b) Chủ nhiệm lớp khóa học chủ trì họp với tập thể lớp khóa học, phân tích và đề nghị hình thức kỷ 

luật gửi khoa (đối với các đơn vị đào tạo thành viên) hay bộ môn (đối với đơn vị đào tạo trực thuộc) hoặc 

phòng/ bộ phận phụ trách Công tác sinh viên; 
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c) Khoa (đối với các đơn vị đào tạo thành viên) hay bộ môn (đối với đơn vị đào tạo trực thuộc) hoặc 

phòng/bộ phận phụ trách Công tác sinh viên xem xét, đề nghị Hội đồng khen thƣởng và kỷ luật sinh viên 

của đơn vị đào tạo; 

d) Hội đồng khen thƣởng và kỷ luật sinh viên tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các 

thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp khóa học có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi 

phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã đƣợc mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng), không 

có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.  

 e) D ng xét tốt nghiệp đối với các sinh viên nếu hiệu lực của Quyết định kỷ luật sinh viên vẫn còn. 

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên: 

a) Bản tự kiểm điểm (nếu có); 

b) Biên bản của tập thể lớp khóa học họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm; 

c) Biên bản của khoa (đối với các đơn vị đào tạo thành viên) hay bộ môn (đối với đơn vị đào tạo 

trực thuộc) hoặc phòng/ bộ phận phụ trách Công tác sinh viên; 

d) Biên bản họp hội đồng khen thƣởng và kỷ luật sinh viên của đơn vị đào tạo; 

e) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có). 

Điều 33. Chấm d t hiệu lực của quyết định kỷ luật 

1. Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: Sau 03 tháng kể t  ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh 

viên không tái phạm hoặc không có nh ng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đƣơng nhiên đƣợc 

chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và đƣợc hƣởng quyền lợi của sinh viên kể t  ngày quyết định kỷ 

luật chấm dứt hiệu lực.    

2. Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: Sau 06 tháng kể t  ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh 

viên không tái phạm hoặc không có nh ng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đƣơng nhiên đƣợc 

chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và đƣợc hƣởng quyền lợi của sinh viên kể t  ngày quyết định kỷ 

luật chấm dứt hiệu lực. 

3. Đối với trƣờng hợp đình chỉ học tập có thời hạn: Khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất 

trình chứng nhận của địa phƣơng (cấp xã, phƣờng, thị trấn) nơi cƣ trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công 

dân tại địa phƣơng; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc 

đã hoàn tất thời gian hƣởng án treo để đơn vị đào tạo xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện. 

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ 

luật, tính t  khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định. 

Điều 35. Quyền khiếu nại về khen thưởng và kỷ luật 

Cá nhân và tập thể nếu thấy các hình thức khen thƣởng hoặc kỷ luật chƣa th a đáng có quyền khiếu 

nại lên thủ trƣởng đơn vị. Khi khiếu nại đã đƣợc thủ trƣởng đơn vị xem xét và trả lời, nếu thấy vẫn 

chƣa th a đáng thì có thể khiếu nại lên ĐHQGHN. 

Lưu ý: Nội dung đầy đủ của Quy chế đào tạo, Quy định về công tác HSSV và các văn bản quy định 

khác có trên website của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: www.hus.vnu.edu.vn. 

http://www.hus.vnu.edu.vn/
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH  NGH A VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2390/ĐHKHTN-ĐT 

V/v lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Thủ trƣởng các đơn vị 

 Căn cứ Công văn số 2175/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/7/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây 

dựng lịch trình đào tạo năm học 2020-2021, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch trình đào 

tạo năm học 2020-2021 của Trƣờng nhƣ sau: 

Stt Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

A. ĐÀO TẠO THPT CHUYÊN (1  28) 

I. Nhập học, khai giảng  

1.  Nhập học cho học sinh lớp 10 khóa tuyển sinh 2020 01/8/2020 

2.  Khai giảng năm học mới  05/9/2020 

II. Học tập trong học kỳ I  

3.  Học GDQP-AN 24-28/8/2020 

4.  Học văn hóa học kỳ I 07/9-31/12/2020 

5.  Thi chọn các đội tuyển học sinh gi i môn Tin (vòng 1) 15-16/8/2020 

6.  Thi chọn các đội tuyển học sinh gi i môn Tin (vòng 2) 22-23/8/2020 

7.  
Thi chọn các đội tuyển học sinh gi i các môn: Toán, Lý, Hóa, 

Sinh (vòng 1) 
12-13/9/2020 

8.  
Thi chọn các đội tuyển học sinh gi i các môn: Toán, Lý, Hóa, 

Sinh (vòng 2) 
19-20/9/2020 

9.  Kiểm tra đánh giá công bằng gi a kỳ I  21-23/10/2020 

10.  Thi khoa học kỹ thuật  chờ hƣớng dẫn của Bộ 

11.  Nộp học phí học kỳ I của học sinh THPT Chuyên Trƣớc 11/12/2020 

12.  Thi kết thúc học kỳ I của học sinh THPT chuyên  14-16/12/2020 

13.  Gửi báo cáo Sơ kết học kỳ I cho Trƣờng ĐHKHTN Trƣớc 19/01/2021 
III. Học tập trong học kỳ II  

14.  Học văn hóa học kỳ II T  04/01-24/5/2021 

15.  Thi chọn học sinh gi i Quốc gia Theo kế hoạch của Bộ 

16.  Nghỉ tết Âm lịch 2 tuần (26/tháng Chạp-10/tháng Giêng) 07-21/02/2021 

17.  Kiểm tra đánh giá công bằng gi a kỳ II lớp 12 01-03/3/2021 

18.  Kiểm tra đánh giá công bằng gi a kỳ II lớp 10, 11 03-05/3/2021 

19.  Nộp học phí học kỳ II của học sinh THPT Chuyên Trƣớc 19/4/2021 

20.  Thi kết thúc học kỳ II cho học sinh các lớp 12  12-14/4/2021 

21.  Thi kết thúc học kỳ II cho học sinh các lớp 10, lớp 11  14-16/4/2021 

22.  Hoàn thành hồ sơ thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 Trƣớc 12/5/2021 

23.  Gửi báo cáo tổng kết năm học, danh sách học sinh đƣợc đề nghị 

khen thƣởng cho Trƣờng ĐHKHTN 
17-31/5/2021  

24.  Lễ bế giảng khóa học đối với lớp 12 24/5/2021 

25.  Thi kiểm tra chất lƣợng cuối năm lớp 10, 11 25- 27/5/2021 

26.  Nghỉ hè của học sinh lớp 10, 11  28/5/2021 

27.  Thi tốt nghiệp THPT Theo kế hoạch của Bộ 

IV. Tuyển sinh lớp 10 năm 2021  

28.  Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 24/5-15/6/2021 

   

B. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (29  97) 
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Stt Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

I. Tổ ch c nhập học, khai giảng  

29.  Triệu tập sinh viên ĐHCQ khóa QH.2020 (K65)  30/9-04/10/2020 

30.  Các khoa gặp mặt SV khóa QH.2020 (K65) Chiều 04/10/2020 

31.  
Triệu tập sinh viên ĐHCH khóa QH.2020 (K65) đợt bổ sung 

(nếu có)   
15/10-20/10/2020 

32.  Bắt đầu năm học mới đối với khoá QH.2020 (K65) 05/10/2020 

33.  Thi phân loại trình độ tiếng Anh bậc 2, khóa QH.2020 (K65) Tháng 10/2020 

34.  Tổ chức khai giảng cho sinh viên khoá QH.2020 (K65) 10/10/2020 

35.  Xét tuyển vào các CTĐT đặc biệt khóa QH.2020 (K65) Trƣớc 25/10/2020 

36.  Gửi kế hoạch, danh sách mời giảng về phòng TCCB Trƣớc 30/8/2020 

37.  Hội nghị các giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập 30/8-13/9/2020 

38.  Học chính trị đầu năm học cho SV tất cả các khóa  
Thứ bảy, Chủ nhật 

tháng 9, 10/2020 

39.  Xét học vụ học kỳ II năm học 2019-2020 Trƣớc 20/9/2020 

40.  Xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 Trƣớc 25/9/2020 

41.  
Ký hợp đồng xây dựng ngân hàng đề thi, biên soạn, biên dịch 

giáo trình 
Trƣớc 30/9/2020 

II. Học kỳ I năm học 2020-2021  

42.  
Học 15 tuần (học kỳ I) của SV các khóa QH.2016, QH.2017, 

QH.2018, QH.2019 
07/9-19/12/2020 

43.  Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần 07/9-18/9/2020 

44.  
Kiểm tra gi a học kỳ I (đối với các khoá QH.2016, QH.2017, 

QH.2018, QH.2019) 
19/10-31/10/2020 

45.  Tuần dự tr  của học kỳ I 21/12-26/12/2020 

46.  Học 15 tuần (học kỳ I) của SV khóa QH.2020 05/10/2020 -16/01/2021 

47.  Kiểm tra gi a học kỳ I (đối với khoá QH.2020) 16/11-28/11/2020 

48.  Hoàn thành thu học phí học kỳ I, đại học chính quy  Trƣớc 27/11/2020 

49.  Báo cáo tổng kết tuyển sinh đại học năm 2020 Trƣớc 30/11/2020 

50.  Hƣớng dẫn thi học kỳ I và công bố lịch thi học kỳ I Trƣớc 30/11/2020 

51.  
Hoàn thành thời khóa biểu và hƣớng dẫn đăng ký học phần, 

học kỳ II cho SV các CTĐT 
Trƣớc 15/01/2021 

52.  Kiểm tra gi a kỳ bổ sung (cho SV lý do chính đáng) Trƣớc 19/12/2020 

53.  Thi kết thúc học kỳ I  27/12/2020-29/01/2021 

54.  Hội thảo đánh giá, rút kinh nghiệm về giảng dạy học kỳ I Trƣớc 25/12/2020 

55.  Xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020 Trƣớc 25/12/2020 

56.  Kỳ thi phụ của học kỳ I (nếu có) 01/02-05/02/2021 

57.  Hoàn thành kê khai giờ làm việc của GV và NCV kỳ I Trƣớc 15/01/2021 

58.  Xét học vụ học kỳ I năm học 2020-2021 Trƣớc 05/02/2021 

59.  Nghỉ tết Âm lịch 2 tuần (26/tháng Chạp-10/tháng Giêng) 07/02-21/02/2021 

III. Học kỳ II năm học 2020-2021  

60.  Học 15 tuần (học kỳ II) của SV tất cả các khóa 22/02-05/06/2021 

61.  Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần 22/02-05/3/2021 

62.  
Báo cáo sơ kết học kỳ I và điểm rèn luyện của SV về Phòng 

CT&CTSV 
Trƣớc 06/03/2021 

63.  Xét duyệt điều kiện thi và làm khóa luận tốt nghiệp Trƣớc 06/3/2021 

64.  Tƣ vấn giới thiệu việc làm và gặp gỡ các nhà tuyển dụng Tháng 3/2021 

65.  
Danh sách SV làm khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hƣớng 

dẫn khóa luận tốt nghiệp  
Trƣớc 13/3/2021 

66.  Xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021 Trƣớc 25/3/2021 

67.  Kiểm tra gi a học kỳ II 05/4-17/4/2021 
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Stt Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

68.  Hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp SV khóa QH.2017 Trƣớc 30/3/2021 

69.  Hoàn thành thu học phí học kỳ II đại học chính quy Trƣớc 05/4/2021 

70.  Hƣớng dẫn thi học kỳ II và công bố lịch thi học kỳ II Trƣớc 08/5/2021 

71.  Hội nghị Khoa học SV cấp Trƣờng 26/4-16/5/2021 

72.  
Kiểm tra điểm và thông tin cá nhân của SV khóa QH.2017 

chuẩn bị cho xét tốt nghiệp 
Trƣớc 30/4/2021 

73.  Kiểm tra gi a kỳ bổ sung (cho SV lý do chính đáng) Trƣớc 29/5/2021 

74.  Tuần dự tr  của học kỳ II 07/6-12/6/2021 

75.  Thi kết thúc học kỳ II của SV các khóa 13/6-03/7/2021 

76.  Kỳ thi phụ học kỳ II (nếu có) 05/7-10/7/2021 

77.  Hội thảo về chuẩn bị kế hoạch năm học 2021-2022 Trƣớc 15/5/2021 

78.  Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của SV khóa QH.2017 07/6-25/6/2021 

79.  
Nghiệm thu hợp đồng xây dựng ngân hàng câu h i, biên soạn, 

biên dịch giáo trình 
Trƣớc 30/6/2021 

80.  Hoàn thành kê khai giờ làm việc của GV và NCV cả năm học Trƣớc 30/6/2021 

81.  
Nộp nhận xét quá trình học tập, tu dƣỡng của SV năm cuối về 

Phòng CT&CTSV  
Trƣớc 25/6/2021 

82.  Nộp điểm khóa luận tốt nghiệp của SV về Phòng Đào tạo Trƣớc 02/7/2021 

83.  
Nộp danh sách SV đƣợc đề nghị khen thƣởng khóa học 

QH.2017 về Phòng CT&CTSV 
Trƣớc 02/7/2021 

84.  Xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021 Trƣớc 09/7/2021 

85.  Hội nghị công chức viên chức và tổng kết năm học của các đơn vị Trƣớc 20/7/2021 

86.  Lễ bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2021 Trƣớc 30/7/2021 

87.  Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 Trƣớc 31/7/2021 

88.  Xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2021-2022 Trƣớc 15/8/2021 

89.  
Hoàn thành thời khóa biểu và hƣớng dẫn đăng ký học phần, 

học kỳ I năm học 2021-2022 
Trƣớc 15/8/2021 

IV. Công tác tuyển sinh   

90.  Tổ chức tuyển sinh đại học chính quy 2021 Trƣớc 15/8/2021 

91.  Tổ chức nhập học Trƣớc 30/8/2021 

92.  Tổ chức xét tuyển sinh đại học đợt bổ sung (nếu có) Trƣớc 30/8/2021 

V. Học kỳ hè và học GDQP-AN  

93.  
Hoàn thành thời khóa biểu và hƣớng dẫn đăng học kỳ hè năm 

2021 và học phần GDQP-AN 
31/5-19/6/2021 

94.  Học GDQP-AN kết hợp GDTC cho SV khoá QH.2020 (6 tuần) 04/7-15/8/2021 

95.  Học kỳ hè năm 2021 (5 tuần học) 12/7-14/8/2021 

96.  Thi kết thúc học kỳ hè 2021 (1 tuần thi) 15/8-21/8/2021 

97.  Hội nghị công chức viên chức và tổng kết năm học Trƣớc 31/7/2021 

C. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (98  126) 

98.  Bắt đầu năm học 2020 - 2021 07/9/2020 

99.  Các khoa lập thời khóa biểu học kỳ I Trƣớc 15/9/2020 

100.  Công nhận tên đề tài và cán bộ hƣớng dẫn nghiên cứu sinh 

(NCS) trúng tuyển đợt 1 năm 2020 

Tháng 9/2020 

101.  
Công nhận bổ sung đề tài, cán bộ hƣớng dẫn học viên cao học 

(HVCH) khóa QH.2018.T.CH (đợt 2) 
Tháng 9/2020 

102.  
Ký hợp đồng đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, biên soạn, biên 

dịch giáo trình 
Trƣớc 30/9/2020 

103.  Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 17-18/10/2020 

104.  Triệu tập thí sinh trúng tuyển cao học và NCS đợt 2/2020 Tháng 11/2020 

105.  Hoàn thành thu học phí học kỳ I của HVCS và NCS Trƣớc 27/11/2020 
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Stt Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

106.  Rà soát danh sách HVCH và NCS đủ điều kiện dự thi học kỳ I Trƣớc 15/12/2020 

107.  Hoàn thiện công nhận HVCH và NCS nhập học đợt 2/2020 Trƣớc 21/12/2020 

108.  Khai giảng khóa học mới cho HVCH và NCS Tháng 12/2020 

109.  HVCH bảo vệ luận văn tốt nghiệp Tháng 10 đến 12/2020 

110.  Đăng ký hƣớng nghiên cứu của các cán bộ tham gia hƣớng 

dẫn NCS năm 2021 
Tháng 12/2020 

111.  Trao bằng Tiến sĩ năm 2020 Tháng 12/2020 

112.  Xét học bổng cho học viên sau đại học năm 2020 Tháng 12/2020 

113.  Công nhận tên đề tài, cán bộ hƣớng dẫn NCS trúng tuyển đợt 

2/2020 
Tháng 01/2021 

114.  Các khoa lập thời khóa biểu học kỳ II Trƣớc 15/01/2021 

115.  Nộp biên bản chấm thi các học phần học kỳ I; báo cáo tiến độ 

và kết quả học tập 6 tháng cuối năm 2020 của NCS  

Trƣớc 20/01/2021 

116.  Xét học vụ học kỳ I Tháng 01/2020 

117.  Nghỉ tết Âm lịch 2 tuần (26/tháng Chạp-10/tháng Giêng) 07/02-21/02/2021 

118.  Hoàn thành thu học phí học kỳ II của HVCH và NCS Trƣớc 05/4/2021 

119.  Trao bằng thạc sĩ năm 2021 Tháng 4/2021 

120.  Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 Tháng 4/2021 

121.  Công nhận đề tài, cán bộ hƣớng dẫn HVCH khóa 

QH.2019.T.CH 
Tháng 4/2021 

122.  Rà soát danh sách HVCH và NCS đủ điều kiện dự thi học kỳ 

II 

Trƣớc 15/5/2021 

123.  Nộp biên bản chấm thi các học phần học kỳ II; báo cáo tiến độ 

và kết quả học tập 6 tháng đầu năm 2021 của NCS 
Trƣớc 01/7/2021 

124.  Xét học vụ học kỳ II Tháng 7/2021 

125.  Nhập học cho thí sinh trúng tuyển cao học và NCS đợt 1/2021 Tháng 7/2021 

126.  Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 Tháng 7/2021 

Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trƣởng các đơn vị triển khai các hoạt động về đào tạo và công tác 

học sinh, sinh viên trong năm học 2020-2021 theo lịch trình trên./. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG  

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trong Trƣờng; 

- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Lƣu: VT, ĐT. 

 

 

 
 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

GS. TS. Lê Thanh Sơn 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH  NGH A VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2619/HD-ĐHKHTN Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 

Tổ ch c, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020 - 2021 

  

Căn cứ các văn bản hƣớng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN): Quy chế đào tạo đại học 

ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014; Công văn số 2175/ĐHQGHN-

ĐT ngày 29/7/2020 về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2020 - 2021; Căn cứ Công văn số 

3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch 

triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 

năm 2020; Căn cứ Công văn số 2390/ĐHKHTN-ĐT ngày 10/8/2020 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học 

Khoa học Tự nhiên về việc lịch trình đào tạo năm học 2020 - 2021 tại Trƣờng Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Ban Giám hiệu hƣớng dẫn các đơn vị việc tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập trong năm học 2020 

- 2021 đối với các chƣơng trình đào tạo đại học chính quy nhƣ sau: 

1. Thời khóa biểu, đăng ký học phần và tổ ch c lớp học phần 

1.1. Thời khóa biểu của tất cả các chƣơng trình đào tạo (CTĐT) đƣợc ghi đầy đủ các thông tin theo 

quy định và là tài liệu chính thức trong tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập trong năm học của Nhà 

trƣờng.  

1.2. Số tín chỉ tối thiểu đăng ký học trong học kỳ chính của t ng CTĐT  

- CTĐT chuẩn:  tối thiểu 14 tín chỉ 

- CTĐT chất lƣợng cao:  tối thiểu 16 tín chỉ 

- CTĐT chuẩn quốc tế:  tối thiểu 16 tín chỉ 

- CTĐT tài năng, tiên tiến:  tối thiểu 18 tín chỉ 

Số tín chỉ tối thiểu không bao gồm số tín chỉ của các học phần: học lại, học cải thiện, học tự chọn tự 

do, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, kỹ năng bổ trợ và các học phần ngoại ng  trong 

khối kiến thức chung. 

Sinh viên (SV) chủ động đăng ký học phần (theo hƣớng dẫn) và chịu trách nhiệm về kết quả đăng 

ký học phần của mình. Nếu SV đăng ký học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ chính sẽ không 

thuộc diện xét học bổng và các quyền lợi khác (tr  SV năm học cuối của CTĐT và có xác nhận của khoa, 

Trƣờng). 

1.3. Trong 2 tuần đầu của học kỳ chính: t  07/9 đến 18/9/2020 (với học kỳ I) và t  22/02 đến 

05/03/2021 (với học kỳ II) SV đƣợc phép đăng ký đổi sang lớp học phần khác, nếu lớp học phần xin đổi 

sang còn chỗ. 

1.4. Tuần thứ ba của học kỳ chính, danh sách SV của lớp học phần đƣợc gửi tới giảng viên. SV có 

tên trong danh sách lớp học phần phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các quy định của lớp học phần, nộp 

học phí theo quy định của Nhà trƣờng. 

1.5. Về các học phần ngoại ng  thuộc khối kiến thức chung 

Các học phần ngoại ng  thuộc khối kiến thức chung là học phần điều kiện, điểm của các học phần ngoại 

ng  không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung 
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bình chung tích lũy, nhƣng là điều kiện để xét tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ng  quy 

định nhƣ sau: 

a) Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các CTĐT chuẩn;  

b) Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các CTĐT: chất lƣợng cao, 

tài năng;  

c) Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các CTĐT: tiên tiến, chuẩn 

quốc tế. 

1.6. Các học kỳ trong năm học 2020-2021 

- Học kỳ I: học t  ngày 07/9/2020 (đối với SV các khoá QH.2016, QH.2017, QH.2018, QH.2019); 

SV khoá QH.2020 học t  ngày 12/10/2020. 

- Học kỳ II: học t  ngày 22/02/2021. 

- Học kỳ hè năm 2021: học t  12/7/2021. 

- Học chính trị đầu năm: vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 9 và tháng 10/2020 cho SV 

tất cả các khóa.  

2. Giảng dạy trên lớp 

2.1. Các giờ tự học trong CTĐT và trong đề cƣơng học phần đều đƣợc giảng viên giảng dạy trực 

tiếp trên lớp và đƣợc bố trí trong thời khóa biểu. Nhiệm vụ và nội dung tự học vẫn đƣợc giao cho SV và 

đƣợc theo dõi, kiểm tra đánh giá bình thƣờng.  

2.2. Trong tuần học đầu tiên của học kỳ, giảng viên cử 01 SV làm lớp trƣởng lớp học phần để giảng 

viên liên hệ, chuyển tải thông tin, giao đề cƣơng, nội dung bài giảng, và các thông tin liên quan đến học 

phần cho các SV của lớp học phần. 

2.3. Giảng viên giảng dạy theo đề cƣơng học phần đã đƣợc ban hành.  

2.4. SV nhận đề cƣơng học phần t  giảng viên hoặc khoa và có nghĩa vụ đi học đầy đủ, đúng giờ, 

thực hiện các yêu cầu, các quy định liên quan đến học phần. 

2.5. Khi thu bài kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên (nếu có), bài kiểm tra đánh giá gi a kỳ, giảng viên 

cần cho SV ký nộp vào danh sách lớp học phần. Giảng viên cần lƣu gi  danh sách ký nộp bài và các bài 

kiểm tra ít nhất là 2 học kỳ. Trong trƣờng hợp SV không có tên trong danh sách của lớp học phần, giảng 

viên yêu cầu SV về phòng Đào tạo để giải quyết. 

2.6. Khi nhận đƣợc phiếu “Đóng góp ý kiến nâng cao chất lƣợng giảng dạy”, SV phải trả lời các câu 

h i, góp ý cho nội dung học phần và nộp lại phiếu theo quy định. 

3. Kiểm tra đánh giá học phần 

3.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Giảng viên sử dụng các kỹ thuật, nội dung, tiêu chí đánh 

giá khác nhau trong các hình thức tổ chức thực hiện giờ tín chỉ nhằm kiểm tra việc nắm v ng kiến thức và 

kỹ năng đã đƣợc xác định trong mục tiêu của học phần, đồng thời qua đó có đƣợc nh ng thông tin phản 

hồi giúp giảng viên, SV điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phƣơng pháp dạy, học cho phù hợp.  

Việc kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên đƣợc duy trì trong suốt học kỳ và bằng nhiều hình thức khác 

nhau. 

3.2. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Giảng viên chủ động tổ chức kiểm tra đánh giá vào nh ng thời 

điểm đã đƣợc qui định trong đề cƣơng học phần, nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai 

đoạn tƣơng ứng của SV, bao gồm các hình thức: bài kiểm tra trên lớp, bài tập về nhà, bài tập lớn theo 

nhóm, nội dung tự học, vv… và bài kiểm tra gi a kỳ theo lịch của Nhà trƣờng. 

- SV nghỉ ốm trong thời gian học phải viết đơn xin phép khoa và trong vòng một tuần kể t  ngày 
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ốm phải có giấy chứng nhận của cơ quan y tế. 

- SV chƣa có điểm kiểm tra đánh giá gi a kỳ mà có lý do chính đáng, đƣợc khoa xác nhận sẽ đƣợc 

giảng viên giảng dạy học phần tổ chức kiểm tra bổ sung theo hình thức thích hợp. Việc kiểm tra bổ sung 

phải hoàn thành trƣớc ngày 19/12/2020 (đối với SV các khoá QH.2016, QH.2017, QH.2018, QH.2019); 

hoặc trƣớc ngày 16/01/2021 (đối với SV khóa QH.2020) (với học kỳ I), trƣớc ngày 29/5/2021 (với học kỳ 

II). 

Phần thực hành của học phần (nếu có) đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

a) Thực hành dƣới dạng các bài thực nghiệm: lấy điểm trung bình (có hệ số theo quy định trong đề 

cƣơng học phần) của các bài thực nghiệm trong học kỳ, hoặc điểm kiểm tra kết thúc học phần, hoặc lấy 

điểm trung bình (có trọng số) các điểm nói trên để làm điểm kiểm tra phần thực hành;  

b) Thực hành các dạng khác (thực tập, bài tập, xêmina, tiểu luận): SV phải tham dự đầy đủ số giờ 

thực tập, không ít hơn 80  số giờ bài tập hay xêmina, hoàn tất các yêu cầu đối với thực tập, bài tập, tiểu 

luận đƣợc giao mới đƣợc đánh giá là đạt phần thực hành để đủ điều kiện dự thi phần lý thuyết. Giảng viên 

cụ thể hóa cách đánh giá các học phần thực hành, báo cáo trƣởng bộ môn phê duyệt. 

3.3. Thi kết thúc học phần: đƣợc thực hiện bằng các hình thức: thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận) 

với thời gian t  60 phút đến 120 phút (30 phút cho 01 tín chỉ nhƣng không quá 120 phút đối với nh ng 

học phần t  4 tín chỉ trở lên); vấn đáp; làm thực tập hoặc kết hợp các hình thức trên và đƣợc ghi rõ trong 

lịch thi học kỳ.  

Đề thi kết thúc học phần: 

Đề thi phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong đề cƣơng học phần. Đáp án và thang 

điểm phải đƣợc biên soạn cùng với đề thi kết thúc học phần.  

Đối với học phần cùng mã, cùng tên, cùng số tín chỉ, cùng ngôn ng  giảng dạy, đƣợc nhiều giảng 

viên giảng dạy cho nhiều lớp khác nhau phải ra đề thi chung và cần có sự thống nhất trƣớc của tất cả các 

giảng viên về yêu cầu và nội dung cơ bản của đề thi (trƣờng hợp đặc biệt phải đƣợc sự đồng ý của Ban 

Giám hiệu). 

SV đƣợc dự thi kết thúc học phần nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Phải có đủ các điểm đánh giá theo quy định của đề cƣơng học phần; 

b) Đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định: Trƣớc 27/11/2020 đối với học kỳ I; Trƣớc 

05/4/2021 đối với học kỳ II. Nh ng SV không đƣợc dự thi kết thúc học phần do chƣa đóng đủ học phí và 

nh ng SV b  thi không có lý do chính đáng phải nhận điểm không (0). 

- SV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần nhƣng chƣa dự thi vì có lý do chính đáng do cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận, đƣợc trƣởng khoa xác nhận và Hiệu trƣởng đồng ý sẽ đƣợc tham dự kỳ thi phụ 

(nếu có) hoặc đƣợc bảo lƣu các điểm thành phần của học phần và sẽ đƣợc dự thi kết thúc học phần vào 

học kỳ mà học phần đó đƣợc tổ chức giảng dạy. 

(Về khóa luận tốt nghiệp và học các học phần thay thế sẽ có hƣớng dẫn riêng). 

4. Điểm của học phần 

4.1. Các điểm thành phần của học phần 

Các điểm thành phần của học phần gồm điểm kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên, điểm kiểm tra đánh 

giá gi a kỳ và điểm thi kết thúc học phần đƣợc chấm theo thang điểm 10 (t  0 đến 10), và đƣợc làm tròn 

đến một ch  số thập phân. 
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Trọng số của các điểm thành phần của học phần đƣợc giảng viên công bố cho SV vào đầu mỗi học 

kỳ. Vào tuần cuối giảng dạy trên lớp, giảng viên tổng hợp các điểm kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên, điểm 

kiểm tra đánh giá gi a kỳ để quy về hai đầu điểm theo nguyên tắc: 

a) Điểm kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên: trọng số không lớn hơn 20  tổng số điểm của học phần; 

b) Điểm kiểm tra đánh giá gi a kỳ: trọng số không nh  hơn 20  tổng số điểm của học phần; 

c) Tổng trọng số điểm kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên và điểm kiểm tra đánh giá gi a kỳ không lớn 

hơn 40  tổng số điểm của học phần; 

d) Điểm thi kết thúc học phần: trọng số không nh  hơn 60  tổng số điểm của học phần. 

Giảng viên công bố công khai hai điểm thành phần: điểm kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên, điểm 

kiểm tra đánh giá gi a kỳ vào tuần cuối giảng dạy trên lớp (gửi 01 bản cho lớp trƣởng lớp học phần) để 

SV biết. 

4.2. Nộp điểm thành phần của học phần 

a) Giảng viên ghi điểm kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên, điểm kiểm tra đánh giá gi a kỳ vào danh 

sách của lớp học phần: ghi rõ điểm số, điểm ch , lý do SV không có điểm thành phần; trƣờng hợp SV có 

ký tên trong danh sách nộp bài nhƣng không có bài, nếu xác định việc thiếu điểm thành phần không phải 

lỗi của SV, giảng viên cho SV làm bài bổ sung trƣớc khi nộp điểm thành phần cho Phòng Đào tạo.  

b) Giảng viên nộp bảng điểm gốc (có đủ thông tin) cho Phòng Đào tạo ngay khi kết thúc giảng dạy lớp 

học phần. 

- Trƣớc ngày 26/12/2020 (đối với SV các khoá QH.2016, QH.2017, QH.2018, QH.2019); hoặc 

trƣớc ngày 23/01/2021 (đối với SV khóa QH.2020) (với học kỳ I). 

- Trƣớc ngày 12/6/2021 (với học kỳ II). 

c) Khi cần chỉnh sửa, bổ sung điểm thành phần cho SV, giảng viên phải thực hiện trực tiếp tại 

phòng Đào tạo trong vòng 2 tuần kể t  ngày kết thúc giảng dạy trên lớp. 

4.3. Chấm bài thi kết thúc học phần 

a) Căn cứ lịch thi học kỳ, các học phần thi viết có thể chấm bài một ngày sau khi học phần đƣợc tổ 

chức thi. Các khoa thông báo tới các giảng viên đến chấm thi theo đúng kế hoạch; 

b) Nếu vì lý do nào đó mà không thể chấm thi theo thời gian quy định, giảng viên phải thông báo 

cho bộ môn và khoa để cử ngƣời khác chấm thi theo đúng tiến độ. 

4.4. Điểm học phần 

Điểm học phần là tổng các điểm thành phần (sau khi đã nhân trọng số theo quy định trong đề cƣơng 

học phần) và đƣợc làm tròn đến một ch  số thập phân, sau đó đƣợc chuyển thành điểm ch  và quy ra 

thang điểm 4 theo các quy tắc sau: 

a) Loại đạt: 

Stt 
Thang điểm 

Đạt loại 
 

Stt 
Thang điểm 

Đạt loại 
“10” “ch ” “4”  “10” “ch ” “4” 

1) 9,0 – 10,0 A+ 4,0 Gi i  5) 6,5 – 6,9 C+ 2,5 Trung bình 

2) 8,5 –  8,9 A 3,7 Gi i  6) 5,5 – 6,4 C 2,0 Trung bình 

3) 8,0 –  8,4 B+ 3,5 Khá  7) 5,0 – 5,4 D+ 1,5 Trung bình yếu 

4) 7,0 – 7,9 B 3,0 Khá  8) 4,0 – 4,9 D 1,0 Yếu 

b) Loại không đạt:   F (dƣới 4,0)        Kém 

4.5. Học phần tích luỹ  
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Nh ng học phần mà điểm học phần đạt t  điểm D trở lên đƣợc coi là học phần tích luỹ, số tín chỉ 

của học phần này đƣợc tính là số tín chỉ tích luỹ. 

5. Tổ ch c kỳ thi ph  

Năm học 2020-2021, Trƣờng dự kiến tổ chức kỳ thi phụ nhƣ sau: 

- Kỳ thi phụ cho học kỳ I đƣợc tổ chức trong 1 tuần: t  08/02 đến 12/02/2021. 

- Kỳ thi phụ cho học kỳ II đƣợc tổ chức trong 1 tuần: t  05/7 đến 10/7/2021. 

5.1. Kỳ thi phụ dành cho SV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần nhƣng chƣa dự thi vì có lý do 

chính đáng, đƣợc trƣởng khoa xác nhận và Hiệu trƣởng đồng ý. 

5.2. Nếu không tổ chức kỳ thi phụ, SV thuộc diện này đƣợc bảo lƣu các điểm thành phần và đƣợc 

đăng ký dự thi kết thúc học phần vào học kỳ mà học phần đó đƣợc tổ chức giảng dạy. 

6. Đăng ký học lại, học cải thiện điểm 

6.1. Đăng ký học lại 

a) Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F, SV phải đăng ký học lại học phần đó;  

b) Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, SV đăng ký học lại học phần đó hoặc đăng 

ký học học phần tự chọn khác cùng số tín chỉ, cùng khối kiến thức để thay thế. 

6.2. Đăng ký học cải thiện điểm 

Đối với các học phần đạt điểm D và D+, SV đƣợc đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang học phần 

khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Điểm học phần 

cũ bị hủy b  khi việc đăng ký học lại để cải thiện điểm đƣợc chấp nhận và sẽ đƣợc thay bằng điểm học 

phần để cải thiện điểm.  

7. Tổ ch c học kỳ ph  (kỳ hè)  

7.1. Tổ chức học Giáo dục quốc phòng-An ninh kết hợp với học Giáo dục thể chất cho SV khóa 

QH.2020 (K65) trong 6 tuần, học tập trung tại Hòa Lạc, dự kiến t  04/7/2021 đến 15/8/2021. 

7.2. Học kỳ phụ (kỳ hè) các môn chuyên môn sẽ đƣợc tổ chức vào thời gian hè, thời gian: 5 tuần 

học và 1 tuần thi t  12/7/2021 đến 21/8/2021. 

(Kết quả học tập trong học kỳ phụ đƣợc tính vào kết quả học tập của học kỳ chính ngay trƣớc học 

kỳ phụ). 

8. Xếp loại học lực 

Sau mỗi học kỳ chính, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, học lực của SV đƣợc xếp thành các 

loại sau: 

a) Xuất sắc:  điểm trung bình chung tích lũy t  3,60 đến 4,00; 

b) Gi i:   điểm trung bình chung tích lũy t  3,20 đến 3,59; 

c) Khá:   điểm trung bình chung tích lũy t  2,50 đến 3,19; 

d) Trung bình:  điểm trung bình chung tích lũy t  2,00 đến 2,49. 

e) Yếu:  

- Điểm trung bình chung tích lũy dƣới 2,00 (đối với CTĐT chuẩn và chƣa thuộc trƣờng hợp bị buộc thôi 

học). 

- Điểm trung bình chung tích lũy dƣới 2,50 (đối với CTĐT tài năng, chất lƣợng cao, tiên tiến, chuẩn quốc 

tế và chƣa thuộc trƣờng hợp bị buộc thôi học). 

9. Xử lý học v  

Sau mỗi học kỳ chính, Nhà trƣờng sẽ tổ chức xử lý học vụ đối với SV theo các mức sau:  
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9.1. Cảnh báo học v  sau mỗi học kỳ 

Sau mỗi học kỳ, nh ng SV có kết quả học tập yếu sẽ bị cảnh báo học vụ, việc cảnh báo là cơ sở để 

Nhà trƣờng xem xét điều kiện học tiếp hoặc buộc thôi học ở nh ng học kỳ tiếp theo. Có 3 mức cảnh báo 

học vụ nhƣ sau: 

9.1.1. Cảnh báo học v  m c 1: áp dụng đối với SV phạm một trong hai điều kiện dƣới đây: 

a) Điểm trung bình của học kỳ đạt dƣới 0,80 (đối với học kỳ đầu tiên của khóa học), đạt dƣới 1,00 

(đối với các học kỳ tiếp theo). 

b) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dƣới 1,20 đối với SV năm thứ nhất, dƣới 1,40 đối với SV 

năm thứ hai, dƣới 1,60 đối với SV năm thứ ba hoặc dƣới 1,80 đối với SV các năm tiếp theo và cuối khoá; 

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính t  đầu khoá học đến thời điểm xét 

vƣợt quá 24 tín chỉ. 

9.1.2. Cảnh báo học v  m c 2: áp dụng đối với SV đã bị cảnh báo mức 1, nhƣng kết quả của lần 

xử lý ở học kỳ tiếp theo vẫn không đƣợc cải thiện. 

9.1.3. Cảnh báo học v  m c 3: áp dụng đối với SV đã bị cảnh báo mức 2, nhƣng kết quả của lần 

xử lý ở học kỳ tiếp theo không đƣợc cải thiện. SV bị cảnh báo học vụ mức 3 sẽ bị đƣa vào danh sách xem 

xét buộc thôi học nhƣ quy định tại mục 9.2. dƣới đây.  

SV đã bị cảnh báo học tập ở mức 1 hoặc 2, nếu trong lần xử lý học tập tiếp theo kết quả học tập 

đƣợc cải thiện (không phạm vào các điều kiện nêu trong khoản a), b), c) của mục 9.1.1.) thì mức cảnh báo 

sẽ đƣợc hạ xuống một mức.  

SV CTĐT bằng kép, học cùng lúc 2 CTĐT phải d ng học CTĐT thứ hai ở học kỳ tiếp theo nếu kết 

thúc học kỳ đó bị xếp loại học lực yếu đối với một trong hai CTĐT. 

9.2. Buộc thôi học 

Sau mỗi học kỳ chính, SV bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau:  

a) Đã bị cảnh báo học vụ mức 2;  

b) Vƣợt quá thời gian tối đa đƣợc phép học;  

c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ ngƣời thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên kh i 

danh sách SV của Trƣờng;  

Chậm nhất 1 tháng sau khi SV có quyết định buộc thôi học, Trƣờng sẽ thông báo trả về địa phƣơng 

nơi SV có hộ khẩu thƣờng trú. 

10. Điều kiện đư c xét tốt nghiệp 

10.1. SV đƣợc xét công nhận tốt nghiệp CTĐT nếu có đủ các điều kiện sau:    

a) Trong thời gian học tập tối đa của khóa học;  

b) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, SV không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự;  

c) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong CTĐT; 

d) Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt t  2,00 trở lên. Riêng đối với CTĐT tài năng, 

chất lƣợng cao, tiên tiến và chuẩn quốc tế, điểm trung bình chung tích lũy của khóa học phải đạt t  2,50 

trở lên (không tính điểm các học phần ngoại ng  thuộc khối kiến thức chung); 

e) Đạt chuẩn trình độ ngoại ng : 

- Bậc 3: đối với các CTĐT chuẩn, bằng kép; 

- Bậc 4: đối với các CTĐT tài năng, chất lƣợng cao; 
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- Bậc 5: đối với các CTĐT tiên tiến, chuẩn quốc tế; 

f) Có chứng chỉ tối thiểu 5 kỹ năng mềm;  

g) Th a mãn nh ng yêu cầu về kết quả học tập đối với một số học phần chuyên môn đặc thù mà 

ĐHQGHN và Trƣờng ĐHKHTN có quy định bằng văn bản; 

h) Đƣợc đánh giá đạt học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh, Giáo dục thể chất; 

10.2. SV không đủ điều kiện tốt nghiệp các CTĐT tài năng, chất lƣợng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế 

sẽ do Hiệu trƣởng xem xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp CTĐT chuẩn theo hình thức đào 

tạo chính quy. 

10.3. SV thuộc diện không đủ điều kiện tốt nghiệp đƣợc cấp giấy chứng nhận điểm các học phần đã 

tích lũy trong CTĐT. 

11. Tính giờ giảng dạy của giảng viên và nghiên c u viên 

Giờ quy chuẩn của giảng viên và nghiên cứu viên đƣợc tính theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các 

Quy định hiện hành của Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên./. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG  

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong Trƣờng; 

- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Lƣu: VT, ĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

GS.TS. Lê Thanh Sơn 

 



 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021 

(Dành cho SV năm nhất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Thời gian bắt đầu học: Thứ 2 ngày 12/10/2020 

 *Ghi chú: Tiết 1 bắt đầu từ 7h00; tiết 6 bắt đầu từ 13h00. 

STT Mã lớp  
Học phần 

Tên học phần Số  
TC 

Ngành học Khoa Thứ Tiết Giảng 
đường 

1 MAT1091 03 Giải tích 1 3 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 2 8-10 304-T4 

2 CHE1080 05 Hóa học đại 
cương 

3 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 3 6-8 401-T4 

3 GLO2202 Hệ thống trái đất 4 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 3 1-3 313T5 

4 PHI1006 12 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 4 8-10 204-T5 

5 INM1000 46 Tin học cơ sở 2 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 5 6-7 107-T5 

6 INM1000 46 Tin học cơ sở 2 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 5 6-8 206FT1 

7 GLO2202 Hệ thống trái đất 4 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 6 1-3 112T5 

8 MAT1090 05 Đại số tuyến tính 3 Công nghệ quan trắc và giám sát tài 
nguyên môi trường* 

Địa chất 6 8-10 104-T5 

9 GLO2001 Địa chất đại 
cương 

3 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 2 1-3 112T5 

10 MAT1091 03 Giải tích 1 3 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 2 8-10 304-T4 

11 CHE1080 05 Hóa học đại 
cương 

3 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 3 6-8 401-T4 

12 GLO2001 Địa chất đại 
cương 

3 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 4 4-5 201T5 

13 PHI1006 12 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 4 8-10 204-T5 

14 INM1000 
43,44 

Tin học cơ sở 2 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 5 1-3,3-
5 

206FT1 

15 INM1000 
43,44,45,46 

Tin học cơ sở 2 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 5 6-7 107-T5 

16 INM1000 
45,46 

Tin học cơ sở 2 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 5 6-8,8-
10 

206FT1 

17 MAT1090 05 Đại số tuyến tính 3 Địa chất học & Qản lý tài nguyên Môi 
trường 

Địa chất 6 8-10 104-T5 

18 GEO2060 01 Bản đồ đại cương 3 Địa lý tự nhiên Địa lý 2 1-3 109-T5 

19 GEO2318 01 Trắc địa đại 
cương 

3 Địa lý tự nhiên Địa lý 2 6-8 310-T5 

20 MAT1090 03 Đại số tuyến tính 3 Địa lý tự nhiên Địa lý 3 8-10 106-T5 

21 PHI1006 06 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Địa lý tự nhiên Địa lý 3 1-3 209-T5 

22 INM1000 41 Tin học cơ sở 2 Địa lý tự nhiên Địa lý 4 1-2 111-T5 

23 INM1000 41 Tin học cơ sở 2 Địa lý tự nhiên Địa lý 4 1-3 206FT1 

24 GEO1050 04 Khoa học Trái đất 
và sự sống 

3 Địa lý tự nhiên Địa lý 5 1-3 108-T5 

25 GEO2060 02 Bản đồ đại cương 3 Khoa học thông tin địa không gian* Địa lý 3 3-5 210-T5 

26 MAT1090 03 Đại số tuyến tính 3 Khoa học thông tin địa không gian* Địa lý 3 8-10 106-T5 

27 GEO2318 02 Trắc địa đại 
cương 

3 Khoa học thông tin địa không gian* Địa lý 4 6-8 310-T5 

28 INM1000 42 Tin học cơ sở 2 Khoa học thông tin địa không gian* Địa lý 4 1-2 111-T5 

29 INM1000 42 Tin học cơ sở 2 Khoa học thông tin địa không gian* Địa lý 4 3-5 206FT1 

30 GEO1050 04 Khoa học Trái đất 
và sự sống 

3 Khoa học thông tin địa không gian* Địa lý 5 1-3 108-T5 
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31 PHI1006 15 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Khoa học thông tin địa không gian* Địa lý 6 8-10 401-T4 

32 INM1000 
35,36,37,38 

Tin học cơ sở 2 Quản lý đất đai Địa lý 2 1-2 502T3 

33 INM1000 
35,36,37,38 

Tin học cơ sở 2 Quản lý đất đai Địa lý 2 1-3,3-
5 

409T5,41
1T5 

34 MAT1090 10 Đại số tuyến tính 3 Quản lý đất đai Địa lý 2 8-10 202-T4 

35 GEO2060 03 Bản đồ đại cương 3 Quản lý đất đai Địa lý 4 1-3 108-T5 

36 PHI1006 23 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Quản lý đất đai Địa lý 5 6-8 401-T4 

37 GEO1050 06 Khoa học Trái đất 
và sự sống 

3 Quản lý đất đai Địa lý 6 1-3 304-T4 

38 GEO2318 03 Trắc địa đại 
cương 

3 Quản lý đất đai Địa lý 6 6-8 403-T4 

39 GEO1050 05 Khoa học Trái đất 
và sự sống 

3 Quản lý phát triển đô thị & bất động 
sản* 

Địa lý 2 8-10 107-T5 

40 MAT1090 04 Đại số tuyến tính 3 Quản lý phát triển đô thị & bất động 
sản* 

Địa lý 2 1-3 111-T5 

41 INM1000 
39,40 

Tin học cơ sở 2 Quản lý phát triển đô thị & bất động 
sản* 

Địa lý 3 6-8,8-
10 

508T5 

42 INM1000 
39,40 

Tin học cơ sở 2 Quản lý phát triển đô thị & bất động 
sản* 

Địa lý 3 9-10 208-T5 

43 GEO2403 Cơ sở quản lý đất 
đai và bất động 
sản 

3 Quản lý phát triển đô thị & bất động 
sản* 

Địa lý 5 1-3 207-T5 

44 PHI1006 08 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Quản lý phát triển đô thị & bất động 
sản* 

Địa lý 5 8-10 107-T5 

45 PHI1006 07 Triết học Mác Lê 
Nin 

3 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 2 8-10 207-T5 

46 PHY1100 05 Cơ - Nhiệt 3 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 2 1-3 202-T4 

47 MAT1090 02 Đại số tuyến tính 3 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 3 8-10 301-T4 

48 INM1000 
37,38 

Tin học cơ sở  2 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 4 6-7 406-T5 

49 INM1000 
37,38 

Tin học cơ sở  2 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 4 6-8,8-
10 

508T5 

50 GEO1050 02 Khoa học Trái đất 
và sự sống 

3 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 5 1-3 401-T4 

51 MAT1091 02 Giải tích 1 3 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 5 8-10 103-T4 

52 CHE1051 01 Hóa học đại 
cương 1 

3 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Hóa học 6 3-5 207-T5 

53 PHI1006 20 Triết học Mác Lê 
Nin 

3 Hóa học Hóa học 2 8-10 403-T4 

54 PHY1100 11 Cơ - Nhiệt 3 Hóa học Hóa học 2 1-3 402-T4 

55 CHE1051 02 Hóa học đại 
cương 1 

3 Hóa học Hóa học 3 3-5 207-T5 

56 MAT1090 07 Đại số tuyến tính 3 Hóa học Hóa học 3 8-10 108-T5 

57 INM1000 
33,34,35,36 

Tin học cơ sở  2 Hóa học Hóa học 4 9-10 402-T5 

58 INM1000 
33,34,35,36 

Tin học cơ sở  2 Hóa học Hóa học 4 6-8,8-
10 

409T5,41
1T5 

59 GEO1050 07 Khoa học Trái đất 
và sự sống 

3 Hóa học Hóa học 5 1-3 304-T4 

60 MAT1091 07 Giải tích 1 3 Hóa học Hóa học 5 8-10 104-T4 

61 MAT1091 03 Giải tích 1 3 Khí tượng và khí hậu học + Tài nguyên 
& môi trường nước* + Hải dương học 

KT-TV-
HDH 

2 8-10 304-T4 

62 CHE1080 02 Hóa học đại 
cương 

3 Khí tượng và khí hậu học + Tài nguyên 
& môi trường nước* + Hải dương học 

KT-TV-
HDH 

3 3-5 111-T5 

63 INM1000 
23,24 

Tin học cơ sở 2 Khí tượng và khí hậu học + Tài nguyên 
& môi trường nước* + Hải dương học 

KT-TV-
HDH 

3 6-7 111-T5 

64 INM1000 
23,24 

Tin học cơ sở 2 Khí tượng và khí hậu học + Tài nguyên 
& môi trường nước* + Hải dương học 

KT-TV-
HDH 

3 6-8,8-
10 

411T5 

65 PHI1006 12 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Khí tượng và khí hậu học + Tài nguyên 
& môi trường nước* + Hải dương học 

KT-TV-
HDH 

4 8-10 204-T5 

66 PHY1100 08 Cơ - Nhiệt 3 Khí tượng và khí hậu học + Tài nguyên 
& môi trường nước* + Hải dương học 

KT-TV-
HDH 

5 8-10 209-T5 
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67 MAT1090 05 Đại số tuyến tính  3 Khí tượng và khí hậu học + Tài nguyên 
& môi trường nước* + Hải dương học 

KT-TV-
HDH 

6 8-10 104-T5 

68 MAT1091 01 Giải tích 1 3 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Môi trường 2 3-5 304-T4 

69 EVS2000 02 Khoa học sự sống 3 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Môi trường 3 3-5 106-T5 

70 PHI1006 05 Triết học Mác – 
Lênin 

3 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Môi trường 3 8-10 304-T4 

71 MAT1090 01 Đại số tuyến tính 3 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Môi trường 5 1-3 103-T5 

72 CHE1080 03 Hóa học đại 
cương 

3 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Môi trường 6 1-3 201-T4 

73 INM1000 
29,30 

Tin học cơ sở  2 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Môi trường 6 6-8,8-
10 

409T5 

74 INM1000 
29,30 

Tin học cơ sở  2 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Môi trường 6 6-7 511T4 

75 MAT1090 19 Đại số tuyến tính 3 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 2 3-5 502-T3 

76 CHE1080 02 Hóa học đại 
cương 

3 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 3 3-5 111-T5 

77 EVS2000 03 Khoa học sự sống 3 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 4 3-5 106-T5 

78 PHI1006 17 Triết học Mác – 
Lênin 

3 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 5 1-3 208-T5 

79 INM1000 
21,22 

Tin học cơ sở  2 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 6 6-8,8-
10 

508T5 

80 INM1000 
21,22 

Tin học cơ sở  2 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 6 6-7 202T5 

81 MAT1091 05 Giải tích 1 3 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 6 3-5 203T4 

82 CHE1080 01 Hóa học đại 
cương 

3 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 3 6-8 205-T5 

83 CHE1080 04 Hóa học đại 
cương 

3 Khoa học & Công nghệ Thực phẩm* Môi trường 3 6-8 406-T5 

84 MAT1091 06 Giải tích 1 3 Khoa học Môi trường Môi trường 2 8-10 103-T4 

85 PHI1006 05 Triết học Mác – 
Lênin 

3 Khoa học Môi trường Môi trường 3 8-10 304-T4 

86 MAT1090 06 Đại số tuyến tính 3 Khoa học Môi trường Môi trường 4 8-10 108-T5 

87 CHE1080 07 Hóa học đại 
cương 

3 Khoa học Môi trường Môi trường 5 1-3 201-T4 

88 EVS2000 01 Khoa học sự sống 3 Khoa học Môi trường Môi trường 5 6-8 304-T4 

89 INM1000 
31,32 

Tin học cơ sở  2 Khoa học Môi trường Môi trường 6 6-8,8-
10 

411T5 

90 INM1000 
31,32 

Tin học cơ sở  2 Khoa học Môi trường Môi trường 6 6-7 512T4 

91 INM1000 
13,14,15,16 

Tin học cơ sở 2 Công nghệ Sinh học Sinh 4 1-2 402T5 

92 INM1000 
13,14,15,16 

Tin học cơ sở 2 Công nghệ Sinh học Sinh 4 1-3,3-
5 

409T5,41
1T5 

93 MAT1090 
08,09 

Đại số tuyến tính 3 Công nghệ Sinh học Sinh 4 8-10 302-
T4,303-
T4 

94 CHE1080 
09,10 

Hóa học đại 
cương 

3 Công nghệ Sinh học Sinh 5 6-8 201-
T5,201-
T4 

95 PHI1006 
14,15 

Triết học Mác - 
Lênin 

3 Công nghệ Sinh học Sinh 6 8-10 402-
T4,401-
T4 

96 PHY1100 
06,07 

Cơ - Nhiệt 3 Công nghệ Sinh học Sinh 6 1-3 406-
T5,401-
T4 

97 CHE1080 14 Hóa học đại 
cương 

3 Sinh học Sinh 2 3-5 402-T5 

98 MAT1090 11 Đại số tuyến tính 3 Sinh học Sinh 4 3-5 402-T5 

99 PHI1006 22 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Sinh học Sinh 4 6-8 402-T5 

100 INM1000 
17,18,19,20 

Tin học cơ sở 2 Sinh học Sinh 5 6-7 202T5 

101 INM1000 
17,18,19,20 

Tin học cơ sở 2 Sinh học Sinh 5 6-8,8-
10 

409T5,41
1T5 
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102 PHY1100 
09,10 

Cơ - Nhiệt 3 Sinh học Sinh 5 1-3 207-
T5,204-
T5 

103 MAT2400 3 BT Đại số tuyến 
tính (nh1) 

1 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

2 6-8 104-T4 

104 MAT2400 4 BT Đại số tuyến 
tính (nh2) 

1 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

2 6-8 101-T5 

105 MAT2501 
3,4 

Giải tích 1 3 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

2 3-5 102-T4 

106 MAT2501 3 BT giải tích 1 
(nh1) 

2 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

4 6-8 104-T4 

107 MAT2501 4 BT giải tích 1 
(nh2) 

2 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

4 6-8 101-T5 

108 PHI1006 09 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

4 1-3 401-T4 

109 INM1000 
01,02 

Tin học cơ sở 2 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

5 1-2 106T5 

110 INM1000 
01,02 

Tin học cơ sở 2 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

5 1-3,3-
5 

409T5 

111 MAT2506 Kỹ năng mềm 2 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

5 6-8 GĐ7 

112 MAT2400 
3,4 

Đại số tuyến tính 3 Khoa học dữ liệu* Toán - Cơ 
- Tin 

6 3-5 102-T4 

113 MAT2400 1 BT Đại số tuyến 
tính (nh1) 

1 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

2 6-7 102-T4 

114 MAT2400 2 BT Đại số tuyến 
tính (nh2) 

1 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

2 6-7 103-T4 

115 MAT2501 1 BT giải tích 1 
(nh1) 

2 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

3 8-10 103-T4 

116 MAT2501 2 BT giải tích 1 
(nh2) 

2 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

3 8-10 104-T4 

117 MAT2501 
1,2 

Giải tích 1 3 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

4 6-8 103-T4 

118 MAT2506 Kỹ năng mềm 2 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

5 6-8 GĐ7 

119 PHI1006 10 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

5 1-3 402-T5 

120 INM1000 
09,10,11,12 

Tin học cơ sở 2 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

6 1-3,3-
5 

409T5,41
1T5 

121 INM1000 
09,10,11,12 

Tin học cơ sở 2 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

6 1-2 402T5 

122 MAT2400 
1,2 

Đại số tuyến tính 3 Máy tính & Khoa học thông tin* Toán - Cơ 
- Tin 

6 6-8 102-T4 

123 MAT2300 1 BT Đại số tuyến 
tính 1 (nh1) 

1 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

3 1-2 206-T5 

124 MAT2300 2 BT Đại số tuyến 
tính 1 (nh2) 

1 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

3 1-2 205-T5 

125 MAT2302 
1,2 

Giải tích 1 3 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

3 3-5 205-T5 

126 INM1000 
03,04 

Tin học cơ sở 2 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

5 1-2 104-T4 

127 INM1000 
03,04 

Tin học cơ sở 2 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

5 1-3,3-
5 

411T5 

128 PHI1006 11 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

5 8-10 402-T5 

129 MAT2300 
1,2 

Đại số tuyến tính  
1 

3 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

6 3-5 206-T5 

130 MAT2302 1 BT Giải tích 1 
(nh1) 

2 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

2; 6 4-5; 
1-2 

203-T5 

131 MAT2302 2 BT Giải tích 1 
(nh2) 

2 Toán học Toán - Cơ 
- Tin 

2; 6 4-5; 
1-2 

205-T5 

132 MAT2300 3 BT Đại số tuyến 
tính 1 (nh1) 

1 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

2 9-10 206-T5 

133 MAT2300 4 BT Đại số tuyến 
tính 1 (nh2) 

1 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

2 9-10 301-T4 

134 MAT2302 
3,4 

Giải tích 1 3 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

2 6-8 206-T5 

135 INM1000 
05,06,07,08 

Tin học cơ sở 2 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

3 1-2 402-T5 

136 INM1000 
05,06,07,08 

Tin học cơ sở 2 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

3 1-3,3-
5 

409T5,41
1T5 

137 MAT2300 
3,4 

Đại số tuyến tính 
1 

3 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

4 6-8 205-T5 
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138 PHI1006 16 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

6 3-5 402-T5 

139 MAT2302 3 BT giải tích 1 
(nh1) 

2 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

3; 6 6-7; 
6-7 

206-T5 

140 MAT2302 4 BT giải tích 1 
(nh2) 

2 Toán Tin Toán - Cơ 
- Tin 

3; 6 6-7; 
6-7 

204-T5 

141 PHI1006 13 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 2 1-3 204-T4 

142 PHY1107 04 Giải tích 1 2 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 2 4-5 204-T4 

143 PHY1050 04 Cơ học 2 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 3 1-2 304-T4 

144 PHY1106 05 Đại số tuyến tính 2 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 3 6-7 201-T5 

145 PHY1070 06 Nhập môn 
Internet kết nối 
vạn vật 

2 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 4 6-7 303-T4 

146 PHY1106 05 Đại số tuyến tính 1 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 5 4-5 204-T5 

147 PHY1050 04 Cơ học 1 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 6 6-7 107-T5 

148 PHY1107 04 Giải tích 1 1 Công nghệ Hạt nhân Vật lý 6 4-5 107-T5 

149 PHI1006 13 Triết học Mác - 
Lênin 

2 Khoa học vật liệu Vật lý 2 1-3 204-T4 

150 PHY1107 03 Giải tích 1 2 Khoa học vật liệu Vật lý 2 4-5 204-T4 

151 PHY1050 03 Cơ học 2 Khoa học vật liệu Vật lý 3 1-2 304-T4 

152 PHY1106 04 Đại số tuyến tính 2 Khoa học vật liệu Vật lý 3 6-7 201-T5 

153 PHY1050 03 Cơ học 1 Khoa học vật liệu Vật lý 4 9-10 103-T4 

154 PHY1070 06 Nhập môn 
Internet kết nối 
vạn vật 

2 Khoa học vật liệu Vật lý 4 6-7 303-T4 

155 PHY1106 04 Đại số tuyến tính 1 Khoa học vật liệu Vật lý 5 4-5 201-T4 

156 PHY1107 03 Giải tích 1 1 Khoa học vật liệu Vật lý 5 9-10 207-T5 

157 PHY1106 06 Đại số tuyến tính 2 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 2 9-10 106-T5 

158 PHY1050 05 Cơ học 2 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 3 6-7 304-T4 

159 PHY1050 05 Cơ học 1 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 4 6-7 304-T4 

160 PHI1006 19 Triết học Mác - 
Lênin 

3 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 5 1-3 406-T5 

161 PHY1070 07 Nhập môn 
Internet kết nối 
vạn vật 

2 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 5 4-5 112-T5 

162 PHY1107 05 Giải tích 1 2 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 5 6-7 210-T5 

163 PHY1107 05 Giải tích 1 1 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 5 9-10 102-T5 

164 PHY1106 06 Đại số tuyến tính 1 kỹ thuật điện tử & tin học* Vật lý 6 9-10 109-T5 

165 PHY1070 08 Nhập môn 
Internet kết nối 
vạn vật 

2 Vật lý học Vật lý 2 6-7 304-T4 

166 PHY1106 
02,03 

Đại số tuyến tính 2 Vật lý học Vật lý 2 4-5 106-T5 

167 PHY1050 
01,02 

Cơ học 2 Vật lý học Vật lý 3 1-2 107-T5 

168 PHI1006 21 Triết học Mác - 
Lênin 

3 Vật lý học Vật lý 4 1-3 304-T4 

169 PHY1107 
01,02 

Giải tích 1 2 Vật lý học Vật lý 4 4-5 204-T5 

170 PHY1107 01 Giải tích 1 1 Vật lý học Vật lý 5 6-7 206-T5 

171 PHY1107 02 Giải tích 1 1 Vật lý học Vật lý 5 6-7 205-T5 

172 PHY1050 01 Cơ học 1 Vật lý học Vật lý 6 9-10 201-T5 

173 PHY1050 02 Cơ học 1 Vật lý học Vật lý 6 9-10 205-T5 

174 PHY1106 02 Đại số tuyến tính 1 Vật lý học Vật lý 6 1-2 105-T5 

175 PHY1106 03 Đại số tuyến tính 1 Vật lý học Vật lý 6 4-5 101-T5 

         

Chú ý: - Học phần Tin học cơ sở Sinh viên tập trung học lý thuyết trước khi thực hành tại các phòng máy (409T5, 
411T5, và 508T5) 
- Học phần Tiếng Anh B1 và tiếng Anh tăng cường 1 sau khi thi sát hạch, SV đăng ký học với lớp trưởng, nhà 
trường sẽ dựa trên số lượng SV có nhu cầu học để xếp lịch học và thông báo tới SV sau. (Các học phần 
tiếng Anh không tính điểm trung bình chung tích lũy, SV cân nhắc kỹ khi đăng ký. Học phần tiếng Anh tăng 
cường 1 có mức học phí riêng theo quy định của Đại học Ngoại ngữ) 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021  
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA QHT.2020 (K65) 

Tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

_____________________________________ 

      

            

STT 
Mã  

học phần 
Học 
phần 

Số 
TC 

Nhóm Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Ngôn 
ngữ 

giảng dạy 
Giảng viên 

Học 
hàm/ 

học vị 
Ghi chú 

I KHOA HÓA HỌC 

I.1 K65 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật hóa học 

1 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   3 1-2 309T5 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS. Lý thuyết 

2 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   3 4-5 311T5 Tiếng Việt Trần Hải Đức TS. Bài tập 

3 CHE1051 
Hóa học 
đại 
cương 1 

3   3 6-8 311T5 Tiếng Việt 
Phạm Quang Trung 
Bùi Thái Thanh Thư 

TS. 
TS. 

  

4 MAT1091 Giải tích 1 3   3 
9-
10 

311T5 Tiếng Việt Lê Đình Định TS. Lý thuyết 

5 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 1-2 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

6 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   4 4-5 301T5 Tiếng Việt Trần Hải Đức TS. Lý thuyết 

7 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   6 1-2 303T5 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS. Bài tập 

8 CHE1099E 

Anh văn 
chuyên 
ngành 
Hóa 

2   6 4-5 309T5 Tiếng Anh Phạm Thanh Đồng TS.   

9 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 6-7 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

10 MAT1091 Giải tích 1 3   6 
9-
10 

313T5 Tiếng Việt Lê Đình Định TS. Bài tập 

I.2 K65 Chất lượng cao Hóa dược (Lớp 1) 

1 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   2 1-2 301T5 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS. Lý thuyết 

2 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   2 4-5 306T5 Tiếng Việt Đào Quang Duy TS. Bài tập 

3 CHE1051 
Hóa học 
đại 
cương 1 

3   2 6-8 309T5 Tiếng Việt Nguyễn Hữu Thọ PGS.TS.   

4 MAT1091 Giải tích 1 3   2 
9-
10 

309T5 Tiếng Việt Lê Đình Định TS. Lý thuyết 

5 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 1-2 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

6 CHE1099E 

Anh văn 
chuyên 
ngành 
Hóa 

2   4 4-5 311T5 Tiếng Anh Hà Minh Tú TS.   

7 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   4 6-7 311T5 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS. Bài tập 

8 MAT1091 Giải tích 1 3   4 
9-
10 

401T5 Tiếng Việt Lê Đình Định TS. Bài tập 

9 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   6 4-5 301T5 Tiếng Việt Đào Quang Duy TS. Lý thuyết 

10 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 6-7 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

I.3 K65 Chất lượng cao Hóa dược (Lớp 2) 

1 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   2 1-2 401T5 Tiếng Việt Lê Quý Thường TS. Bài tập 

2 MAT1091 Giải tích 1 3   2 4-5 403T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Nguyên TS. Lý thuyết 

3 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   2 6-7 403T5 Tiếng Việt Đào Quang Duy TS. Lý thuyết 



63 
 

4 CHE1099E 

Anh văn 
chuyên 
ngành 
Hóa 

2   2 
9-
10 

401T5 Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Yến TS.   

5 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 1-2 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

6 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   5 1-2 304T5 Tiếng Việt Lê Quý Thường TS. Lý thuyết 

7 MAT1091 Giải tích 1 3   5 4-5 306T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Nguyên TS. Bài tập 

8 CHE1051 
Hóa học 
đại 
cương 1 

3   5 6-8 306T5 Tiếng Việt 
Bùi Thái Thanh Thư 
Phạm Quang Trung 

TS. 
TS. 

  

9 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   5 
9-
10 

306T5 Tiếng Việt Đào Quang Duy TS. Bài tập 

10 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 6-7 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

I.4 K65 Tài năng Hóa học 

1 MAT1290 
Đại số 
tuyến tính 

4   3 6-8 511T4 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS Lý thuyết 

2 MAT1291 Giải tích 1 4   4 1-3 301T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Nguyên TS Lý thuyết 

3 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

4 PHY1159 
Vật lý đại 
cương 1 

3   4 6-8 301T5 Tiếng Việt Võ Thanh Quỳnh PGS.TS.   

5 MAT1291 Giải tích 1 4   5 1-2 401T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Nguyên TS Bài tập 

6 MAT1290 
Đại số 
tuyến tính 

4   5 4-5 514T4 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS Bài tập 

7 CHE1052 
Hóa học 
đại 
cương 2 

3   5 6-8 504T3 Tiếng Việt Triệu Thị Nguyệt GS.TS   

8 CHE1051 
Hóa học 
đại 
cương 1 

3   6 1-3 306T5 Tiếng Việt Lâm Ngọc Thiềm GS.TS   

9 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

I.5 K65 Tiên tiến Hóa học 

1 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   2 
8-
10 

513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     

2 MAT1091 Giải tích 1 3   3 4-5 504T3 Tiếng Việt Phạm Việt Hải TS.   

3 INM1000 
Tin học 
cơ sở  

2   3 6-7 513T5 Tiếng Việt     Lý thuyết 

4 INM1000 
Tin học 
cơ sở  

2 1 3 6-8 409T5 Tiếng Việt     
Thực 
hành 

5 INM1000 
Tin học 
cơ sở  

2 2 3 
8-
10 

409T5 Tiếng Việt     
Thực 
hành 

6 MAT1091 Giải tích 1 3   4 1-2 311T5 Tiếng Việt Phạm Việt Hải TS.   

7 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

8 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   4 6-7 513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     

9 CHE1098E 
Anh văn 
chuyên 
ngành Lý 

2   5 4-5 501T3 Tiếng Anh Vũ Thanh Mai TS.   

10 PHY1159 
Vật lý đại 
cương 1 

3   5 6-8 503T3 Tiếng Việt Lê Tuấn Tú 
PGS.TS. 

  

11 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   5 
9-
10 

309T5 Tiếng Việt Nguyễn Đức Đạt 
PGS.TS. 

  

12 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   6 1-2 309T5 Tiếng Việt Nguyễn Đức Đạt 
PGS.TS. 

  

13 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân 

PGS.TS. 
  

II KHOA MÔI TRƯỜNG 

II.1 K65 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật môi trường 
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1 MAT1090E 
Đại số 
tuyến tính 

3   2 4-5 313T5 Tiếng Anh Lê Quý Thường TS 
Lý thuyết 
Bài tập 

2 MAT1091 Giải tích 1 3   2 
8-
10 

103T4 Tiếng Việt       

3 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2   3 1-2 402T5 Tiếng Việt     Lý thuyết 

4 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2   3 3-5 411T5 Tiếng Việt     
Thực 
hành 

5 EVS2000 
Khoa học 
sự sống 

3   3 6-8 301T5 Tiếng Việt 
Trần Văn Thụy 
Đoàn Thị Nhật Minh  

PGS.TS. 
ThS 
(trợ 
giảng) 

  

6 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

7 MAT1090E 
Đại số 
tuyến tính 

3   5 4-5 313T5 Tiếng Anh Lê Quý Thường TS 
Lý thuyết 
Bài tập 

8 CHE1080E 
Hóa học 
đại 
cương 

3   6 6-8 313T5 Tiếng Anh Nguyễn Minh Hải TS   

9 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

II.2 K65 Chất lượng cao Khoa học môi trường 

1 MAT1091 Giải tích 1 3   2 
8-
10 

103T4 Tiếng Việt       

2 EVS2000 
Khoa học 
sự sống 

3   3 6-8 301T5 Tiếng Việt 
Trần Văn Thụy 
Đoàn Thị Nhật Minh  

PGS.TS. 
ThS 
(trợ 
giảng) 

  

3 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân 
PGS.T
S. 

  

4 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   4 
8-
10 

108T5 Tiếng Việt       

5 CHE1080 
Hóa học 
đại 
cương 

3   5 1-3 201T4 Tiếng Việt       

6 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2   6 6-7 512T4 Tiếng Việt       

7 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2   6 6-8 411T5 Tiếng Việt       

8 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

II.3 K65 Tiên tiến Khoa học môi trường 

1 M211 Giải tích 1 3   2 1-3 313T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Nguyên TS   

2 P221 
Vật lý đại 
cương 1 

5   2 4-5 404T5 Tiếng Anh Đỗ Trung Kiên TS   

3 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   2 
8-
10 

513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     

4 P221 
Vật lý đại 
cương 1 

5   3 6-8 401T5 Tiếng Anh Đỗ Trung Kiên TS   

5 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

6 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   4 6-7 513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     

7 E272 

Nhập 
môn khoa 
học môi 
trường  

3   5 3-5 309T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Cự GS.TS.   

8 INM1001 
Tin học 
cơ sở 

3   5 6-7 309T5 Tiếng Việt Quản Thái Hà ThS. Lý thuyết 

9 PHI1002 

Chủ 
nghĩa xã 
hội khoa 
học  

2   5 
9-
10 

513T4 Tiếng Việt       
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10 INM1001 
Tin học 
cơ sở 

3   6 1-2 
Phòng 
máy 

Tiếng Việt Quản Thái Hà ThS. 
Thực 
hành 

11 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

III KHOA SINH HỌC 

III.1 K65 Chất lượng cao Công nghệ sinh học (lớp 1) 

1 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   2 1-2 306T5 Tiếng Việt Võ Thanh Quỳnh PGS.TS. Lý thuyết 

2 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   3 4-5 401T5 Tiếng Việt Lê Quý Thường  TS Bài tập 

3 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   3 6-7 403T5 Tiếng Việt Võ Thanh Quỳnh PGS.TS. Bài tập 

4 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3   3 
9-
10 

309T5 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Trần Đức Long 
Hoàng Thanh Vân 

PGS.TS. 
TS 
TS 

Lý thuyết 

5 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 1-2 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

6 MAT1091 Giải tích 1 3   4 4-5 403T5 Tiếng Việt Lê Đình Định TS Lý thuyết 

7 CHE1080 
Hóa học 
đại 
cương 

3   5 1-3 403T5 Tiếng Việt Nguyễn Văn Thức TS Lý thuyết 

8 MAT1091 Giải tích 1 3   5 4-5 403T5 Tiếng Việt Lê Đình Định TS Bài tập 

9 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   5 6-7 301T5 Tiếng Việt Lê Quý Thường  TS Lý thuyết 

10 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3 1 6 1-2 432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS.TS. 
Thực 
hành 

11 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 6-7 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân 

PGS.TS. 
  

12 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3 3 7 1-2 432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS.TS. 
ThS. 

Thực 
hành 

13 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3 2 7 4-5 432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS.TS. 
ThS. 

Thực 
hành 

III.2 K65 Chất lượng cao Công nghệ sinh học (lớp 2) 

1 CHE1080 
Hóa học 
đại 
cương 

3   2 1-3 304T5 Tiếng Việt Nguyễn Văn Thức TS Lý thuyết 

2 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   2 
9-
10 

404T5 Tiếng Việt Võ Thanh Quỳnh PGS.TS. Lý thuyết 

3 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   3 1-2 403T5 Tiếng Việt Lê Quý Thường  TS Bài tập 

4 MAT1091 Giải tích 1 3   3 4-5 404T5 Tiếng Việt Nguyễn Thị Hoài TS Lý thuyết 

5 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3   3 6-7 404T5 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Trần Đức Long 
Hoàng Thanh Vân 

PGS.TS. 
TS 
TS 

Lý thuyết 

6 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 1-2 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

7 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   5 4-5 311T5 Tiếng Việt Võ Thanh Quỳnh PGS.TS. Bài tập 

8 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   5 
9-
10 

304T5 Tiếng Việt Lê Quý Thường  TS Lý thuyết 

9 MAT1091 Giải tích 1 3   6 1-2 302T5 Tiếng Việt Nguyễn Thị Hoài TS Bài tập 

10 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3 1 6 4-5 432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS.TS. 
ThS. 

Thực 
hành 

11 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 6-7 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   
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12 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3 2 7 6-7 432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS 
ThS 

Thực 
hành 

13 BIO2401 
Sinh học 
tế bào 

3 3 7 
9-
10 

432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS.TS. 
ThS. 

Thực 
hành 

III.3 K65 Chất lượng cao Răng-Hàm-Mặt 

1 MAT1101 
Xác suất 
thống kê 

3   2 4-5 302T5 Tiếng Việt Bùi Khánh Hằng ThS Lý thuyết 

2 SMP2054 Giải phẫu  5 1 3 1-4 
401-
Y1-
KYD 

Tiếng Việt 

Vũ Thành Trung 
Nguyễn Thái Hà 
Dương 
Nguyễn Thị Hạnh 
Trương Thị Mai Anh 

ThS 
ThS 
ThS 
ThS 

Thực 
hành 

3 SMP2054 Giải phẫu  5 2 3 6-9 
401-
Y1-
KYD 

Tiếng Việt 

Vũ Thành Trung 
Nguyễn Thái Hà 
Dương 
Nguyễn Thị Hạnh 
Trương Thị Mai Anh 

ThS 
ThS 
ThS 
ThS 

Thực 
hành 

4 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 1-2 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

5 MAT1101 
Xác suất 
thống kê 

3   4 4-5 302T5 Tiếng Việt Bùi Khánh Hằng ThS 
Lý thuyết 
Bài tập 

6 BIO2210 Lý sinh  3   4 6-7 501T3 Tiếng Việt 
Đỗ  Minh Hà 
Phạm Thị Bích 
Lê Lan Phương 

TS 
TS 
ThS 

Lý thuyết 

7 SMP2054 Giải phẫu  5 3 5 1-4 
401-
Y1-
KYD 

Tiếng Việt 

Vũ Thành Trung 
Nguyễn Thái Hà 
Dương 
Nguyễn Thị Hạnh 
Trương Thị Mai Anh 

ThS 
ThS 
ThS 
ThS 

Thực 
hành 

8 BIO1059 
Sinh học 
đại 
cương 

2   5 6-7 311T5 Tiếng Việt 

Trương Ngọc Kiểm 
Đinh Nho Thái 
Nguyễn Thùy Liên 
Lưu Thị Thu Phương 
Phạm Thị Dậu  

TS 
TS 
TS 
TS 
TS 

Lý thuyết 
Tổng giờ 
dạy: 30 
giờ 

9 PHI1002 

Chủ 
nghĩa xã 
hội khoa 
học  

2   5 
9-
10 

513T4 Tiếng Việt       

10 CHE1080 
Hóa học 
đại 
cương 

3   6 3-5 308T5 Tiếng Việt Đỗ Văn Đăng TS Lý thuyết 

11 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 6-7 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

12 SMP2054 Giải phẫu  5   6 
8-
10 

302T5 Tiếng Việt 

Ngô Xuân Khoa 
Vũ Thành Trung 
Nguyễn Thái Hà 
Dương 

PGS. 
TS 
ThS 
ThS 

Lý thuyết 

13 BIO2210 Lý sinh  3 1 7 1-2 327T1 Tiếng Việt 
Đỗ  Minh Hà 
Phạm Thị Bích 
Lê Lan Phương 

TS 
TS 
ThS 

Thực 
hành 

14 BIO2210 Lý sinh  3 2 7 4-5 327T1 Tiếng Việt 
Đỗ  Minh Hà 
Phạm Thị Bích 
Lê Lan Phương 

TS 
TS 
ThS 

Thực 
hành 

15 BIO2210 Lý sinh  3 3 7 6-7 327T1 Tiếng Việt 
Đỗ  Minh Hà 
Phạm Thị Bích 
Lê Lan Phương 

TS 
TS 
ThS 

Thực 
hành 

III.4 K65 Quốc tế Sinh học 

1 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   2 4-5 506T3 Tiếng Anh Ngô Anh Tuấn TS Lý thuyết 

2 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   2 6-7 513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     
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3 MAT1091 Giải tích 1 3   3 1-2 306T5 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hoài TS 
Lý thuyết 
Bài tập 

4 MAT1090 
Đại số 
tuyến tính 

3   3 4-5 505T3 Tiếng Anh Ngô Anh Tuấn TS Lý thuyết 

5 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

6 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   4 6-7 504T3 Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Nam PGS.TS. 
Lý thuyết 
Bài tập 

7 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   4 
8-
10 

513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     

8 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   5 1-2 506T3 Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Nam PGS.TS. 
Lý thuyết 
Bài tập 

9 CHE1080 
Hóa học 
đại cương 3   5 3-5 506T3 Tiếng Anh Nguyễn Xuân Viết TS Lý thuyết 

10 PHI1002 
Chủ nghĩa 
xã hội 
khoa học  

2   5 
9-
10 

513T4 Tiếng Việt       

11 MAT1091 Giải tích 1 3   6 4-5 504T3 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hoài TS 
Lý thuyết 
Bài tập 

12 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

III.5 K65 Tài năng Sinh học 

1 CHE1080 
Hóa học 
đại 
cương 

3   3 1-3 301T5 Tiếng Việt Nguyễn Văn Thức TS Lý thuyết 

2 MAT1290 
Đại số 
tuyến tính 

4   3 6-8 511T4 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS Lý thuyết 

3 MAT1291 Giải tích 1  4   4 1-3 301T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Nguyên TS Lý thuyết 

4 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

5 PHY1159 
Vật lý đại 
cương 1 

3   4 6-8 301T5 Tiếng Việt Võ Thanh Quỳnh PGS.TS.   

6 MAT1291 Giải tích 1  4   5 1-2 401T5 Tiếng Việt Nguyễn Xuân Nguyên TS Bài tập 

7 MAT1290 
Đại số 
tuyến tính 

4   5 4-5 514T4 Tiếng Việt Ngô Anh Tuấn TS Bài tập 

8 BIO2501 
Sinh học 
tế bào 

4   5 6-8 313T5 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Trần Đức Long 
Hoàng Thanh Vân 

PGS.TS. 
TS 
TS 

Lý thuyết 

9 BIO2501 
Sinh học 
tế bào 

4 2 6 6-7 432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS.TS. 
ThS 

Thực 
hành 

10 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

11 BIO2501 
Sinh học 
tế bào 

4 1 6 
11-
12 

432T1 Tiếng Việt 
Hoàng Thị Mỹ Nhung 
Lê Thị Thanh Hương 

PGS.TS. 
ThS 

Thực 
hành 

IV KHOA TOÁN-CƠ-TIN HỌC 

IV.1 K65 Chất lượng cao Máy tính và Khoa học thông tin  

1 MAT2400 
Đại số 
tuyến tính  

5 1 2 3-5 311T5 Tiếng Việt Nguyễn Thế Cường  TS Bài tập 

2 MAT2400 
Đại số 
tuyến tính  

5 2 2 3-5 401T5 Tiếng Việt Nguyễn Đức Ngà  ThS Bài tập 

3 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2 1 2 6-8 
Phòng 
máy 

Tiếng Việt Quản Thái Hà  ThS 
Thực 
hành 

4 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2 2 2 
8-
10 

Phòng 
máy 

Tiếng Việt Quản Thái Hà  ThS 
Thực 
hành 

5 MAT2501 Giải tích 1 4   3 3-5 403T5 Tiếng Việt Phạm Trọng Tiến TS Lý thuyết 

6 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   3 6-7 514T4 Tiếng Việt Trần Hải Đức TS Lý thuyết 
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7 MAT3557 

Môi 
trường 
lập trình 
Linux 

2 1 3 
8-
10 

Phòng 
máy 

Tiếng Việt Hà Mỹ Linh  ThS 
Thực 
hành 

8 MAT3557 

Môi 
trường 
lập trình 
Linux 

2 2 3 
8-
10 

Phòng 
máy 

Tiếng Việt Trần Thị Hương  ThS 
Thực 
hành 

9 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

10 MAT2400 
Đại số 
tuyến tính  

5   4 6-8 512T4 Tiếng Việt 
Nguyễn Phụ Hoàng 
Lân 

TS Lý thuyết 

11 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2   4 
9-
10 

404T5 Tiếng Việt Quản Thái Hà ThS Lý thuyết 

12 MAT2501  Giải tích 1 4 1 5 1-3 301T5 Tiếng Việt Nguyễn Văn Đức GV Bài tập 

13 MAT2501  Giải tích 1 4 2 5 1-3 303T5 Tiếng Việt Kiều Thị Thùy Linh ThS Bài tập 

14 PHY1100 
Cơ - 
Nhiệt 

3   5 4-5 302T5 Tiếng Việt Trần Hải Đức TS Bài tập 

15 MAT2506 
Kĩ năng 
mềm 

2   5 6-8 303T5 Tiếng Việt Bùi Sỹ Nguyên GV 
Lý thuyết 
Thực 
hành 

16 MAT3557 

Môi 
trường 
lập trình 
Linux 

2   6 6-7 302T5 Tiếng Việt Hà Mỹ Linh  ThS Lý thuyết 

17 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

IV.2 K65 Tài năng Toán học 

1 MAT2302 Giải tích 1 5   2 3-5 512T4 Tiếng Việt Ngô Quốc Anh TS Lý thuyết 

2 MAT2302 Giải tích 1 5   3 1-2 304T5 Tiếng Việt Trịnh Viết Dược TS Bài tập 

3 MAT2320 
Đại số 
tuyến tính 
1 

5   3 3-5 511T4 Tiếng Việt Nguyễn Hữu Việt Hưng 
GS.TS
KH 

Lý thuyết 

4 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2   3 6-7 513T5 Tiếng Việt     Lý thuyết 

5 INM1000 
Tin học 
cơ sở 

2   3 6-8 409T5 Tiếng Việt     
Thực 
hành 

6 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân 

PGS.TS. 
  

7 PHY1066 
Cơ sở vật 
lý hiện đại 

4   4 6-7 508T3 Tiếng Việt Nguyễn Việt Tuyên 
PGS.TS. 

Bài tập 

8 MAT2320 
Đại số 
tuyến tính 
1 

5   5 1-3 306T5 Tiếng Việt  Ngô Anh Tuấn ThS Bài tập 

9 MAT2302 Giải tích 1 5   5 4-5 511T4 Tiếng Việt Trịnh Viết Dược TS Bài tập 

10 PHY1066 
Cơ sở vật 
lý hiện đại 

4   5 6-8 511T4 Tiếng Việt Nguyễn Việt Tuyên 
PGS.TS. 

Lý thuyết 

11 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân 

PGS.TS. 
  

V KHOA VẬT LÝ 

V.1 K65 Quốc tế Vật lí học 

1 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   2 6-7 513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     

2 INM1000E 
Tin học 
cơ sở  

2   2 
9-
10 

304T5 Tiếng Anh Hà Thụy Long TS. Lý thuyết 

3 PHY1107 Giải tích 1 3   3 6-7 413T5 Tiếng Việt 
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn 

TS. Lý thuyết 

4 PHI1006 
Triết học 
Mác-Lênin 3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

5 INM1000E 
Tin học 
cơ sở  

2   4 6-7 
206F-

T1 
Tiếng Anh BM TVL   

Thực 
hành 

6 FLF1107 
Tiếng 
Anh B1 

5   4 
8-
10 

513T5 Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ     

7 PHY1107 Giải tích 1 3   5 1-2 313T5 Tiếng Việt Lưu Mạnh Quỳnh TS. Bài tập 

8 PHY2301E Cơ học 4   5 6-8 505T3 Tiếng Anh Bạch Thành Công GS.TS. Lý thuyết 
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9 PHY2301E Cơ học 4   5 
9-
10 

403T5 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Đỉnh TS. Bài tập 

10 PHY1070 

Nhập 
môn 
Internet 
kết nối 
vạn vật 

2   6 4-5 509T3 Tiếng Việt 
Đỗ Trung Kiên 
Nguyễn Cảnh Việt 

TS. 
ThS. 

Lý thuyết 
Bài tập 

11 PHY3503 

Tiếng 
Anh 
chuyên 
ngành 

2   6 6-7 514T4 Tiếng Anh Bạch Hương Giang TS. Lý thuyết 

12 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

V.2 K65 Tài năng Vật lí học 

1 PHY1010 
Đại số 
tuyến tính 

5   3 4-5 508T3 Tiếng Việt Đỗ Tuấn Long TS. Bài tập 

2 PHY2301 Cơ học 4   3 6-8 508T3 Tiếng Việt Bạch Thành Công GS.TS Lý thuyết 

3 PHY1011 Giải tích 1 5   3 
9-
10 

401T5 Tiếng Việt Nguyễn Bảo Trung TS. Bài tập 

4 PHY1011 Giải tích 1 5   4 1-3 303T5 Tiếng Việt Cao Thị Vi Ba TS. Lý thuyết 

5 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   4 4-5 GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   

6 PHY1010 
Đại số 
tuyến tính 

5   4 6-8 510T3 Tiếng Việt Nguyễn Quang Hưng PGS.TS. Lý thuyết 

7 PHY1011 Giải tích 1 5   5 6-7 512T4 Tiếng Việt Nguyễn Bảo Trung TS. Bài tập 

8 PHY2301 Cơ học 4   5 
9-
10 

401T5 Tiếng Việt Nguyễn Việt Tuyên PGS.TS. Bài tập 

9 PHY1070 

Nhập 
môn 
Internet 
kết nối 
vạn vật 

2   6 4-5 509T3 Tiếng Việt 
Đỗ Trung Kiên 
Nguyễn Cảnh Việt 

TS. 
ThS. 

Lý thuyết 
Bài tập 

10 PHY1010 
Đại số 
tuyến tính 

5   6 6-7 306T5 Tiếng Việt Đỗ Tuấn Long TS. Bài tập 

11 PHI1006 
Triết học 
Mác-
Lênin 

3   6 
9-
10 

GĐ7T5 Tiếng Việt Nguyễn Thúy Vân PGS.TS.   
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THÔNG B O XÉT TUYỂN SINH VIÊN  

VÀO C C CHƯ NG TR NH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT NĂM 2020 
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, xét tuyển sinh viên vào học các chƣơng trình đào tạo đặc biệt: tài 

năng, chuẩn quốc tế và chất lƣợng cao năm 2020 nhƣ sau: 

A. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN NỘP Đ N DỰ TUYỂN 

TT Tên chương tr nh đào tạo (CTĐT) 
Điểm 3 bài thi 

theo tổ h p (*) 

Tuyển sinh viên (SV) 

từ các ngành 

I.  

CTĐT tài năng: Toán học, Vật lý học, Hóa 

học và Sinh học (học phí nhƣ SV đại học 

chính quy), chỉ tiêu: 15 SV/1 CTĐT. 

25,00 

trở lên 
Tất cả các ngành 

II. 

CTĐT chuẩn quốc tế Vật lý học (học phí 

nhƣ SV đại học chính quy), chỉ tiêu: 25 

SV. 

22,50 

trở lên (**) 

1. Vật lý học, QHT03 

2. Khoa học vật liệu, QHT04 

3. Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, QHT05 

4. Kỹ thuật điện tử và tin học*, QHT94 

CTĐT chuẩn quốc tế Sinh học (học phí 

nhƣ SV đại học chính quy), chỉ tiêu: 30 

SV. 

23,10 

trở lên (**) 

1. Sinh học, QHT08 

2. Công nghệ sinh học, QHT09 

III. 

CTĐT CLC Khoa học môi trƣờng, chỉ tiêu: 

15 SV. 

20,00 

trở lên 

1. Khoa học môi trƣờng, QHT13 

2. Khoa học môi trƣờng***, QHT45 

3. Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng, QHT15 

4. Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng**, 

QHT46 

5. Khoa học và công nghệ thực phẩm*, 

QHT96 

CTĐT CLC Khí tƣợng và khí hậu học, Hải 

dƣơng học, (học phí nhƣ SV đại học chính 

quy), chỉ tiêu: 15 SV/1 CTĐT. 

20,00 

trở lên 

1. Khí tƣợng và khí hậu học, QHT16 

2. Hải dƣơng học, QHT17 

3. Tài nguyên và môi trƣờng nƣớc*, QHT92 

CTĐT CLC Địa chất học (học phí nhƣ SV 

đại học chính quy), chỉ tiêu: 15 SV. 

18,50 

trở lên 

1. Địa chất học, QHT18 

2. Quản lý tài nguyên và môi trƣờng, 

QHT20 

 (*) Chỉ tính điểm 3 bài thi theo tổ hợp trúng tuyển vào trường (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). 

Đối với các sinh viên đã trúng tuyển thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức 

khác: xem chi tiết tại từng CTĐT ở Mục B. 

(**) Điểm thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ 4.00 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

tương đương.  

Tổ h p xét tuyển của các chương tr nh đào tạo đặc biệt: 

TT CTĐT Mã tổ h p xéttuyển  TT CTĐT Mã tổ h pxét tuyển 

1. CTĐT tài năng Toán học A00, A01, D07, D08  6. 
CTĐT chuẩn quốc tế Sinh 

học 
A00, A02, B00, D08 

2. CTĐT tài năng Vật lý học A00, A01, B00, C01  7. 
CTĐT CLC Khoa học môi 

trƣờng 
A00, A01, B00, D07 

3. CTĐT tài năng Sinh học A00, A02, B00, D08  8. 
CTĐT CLC Khí tƣợng và 

khí hậu học 
A00, A01, B00, D07 

4. CTĐT tài năng Hoá học A00, B00, D07  9. CTĐT CLC Hải dƣơng học A00, A01, B00, D07 

5. 
CTĐT chuẩn quốc tế Vật 

lý học 
A00, A01, B00, C01  10. CTĐT CLC Địa chất học A00, A01, B00, D07 

Sinh viên (SV) học các chƣơng trình đào tạo (CTĐT) tài năng, chuẩn quốc tế và chất lƣợng cao không 

nh ng có kiến thức chuyên môn gi i, trình độ tiếng Anh tốt mà còn đƣợc trang bị nhiều kỹ năng bổ trợ, đặc 

biệt là năng lực tƣ duy, sáng tạo và có tầm nhìn chiến lƣợc. Đây là hành trang quan trọng, thuận lợi cho công 

việc sau tốt nghiệp hoặc tiếp tục học tập trở thành nh ng nhà khoa học gi i trong tƣơng lai. 

Nh ng SV có kết quả học tập tốt sẽ có nhiều cơ hội nhận đƣợc học bổng của chƣơng trình và học bổng của 

các doanh nghiệp, tổ chức, đồng thời nhiều cơ hội đi đào tạo ở nƣớc ngoài. 

B. C C CHƯ NG TR NH ĐÀO TẠO 
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I. Chương tr nh đào tạo tài năng: Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh học 

Đây là CTĐT dành cho những SV đặc biệt xuất sắc và yêu thích khoa học cơ bản để đào tạo nguồn 

nhân tài cho đất nước. SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân tài năng. 

1.1. Quyền lợi của sinh viên: ngoài quyền lợi và nghĩa vụ như SV khác, SV các CTĐT tài năng còn 

được hưởng các quyền lợi sau:  

- Điều kiện học tập: đƣợc ƣu tiên sử dụng phƣơng tiện, thiết bị, tài liệu học tập, nghiên cứu. SV ở tỉnh xa 
đƣợc ƣu tiên bố trí chỗ ở; đƣợc các giáo sƣ, phó giáo sƣ và tiến sĩ gi i có uy tín giảng dạy, hƣớng dẫn 

nghiên cứu khoa học. Ngoài học chuyên môn ở Khoa, sinh viên còn có hoạt động chung liên Khoa ở qui 

mô toàn Trƣờng nhƣ giao lƣu với các học giả, tăng cƣờng thực tập thực tế và trao đổi với các trƣờng Đại 

học nƣớc ngoài. 

- Đƣợc tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ tiếng Anh để đạt tối thiểu bậc 4 (theo Khung năng lực 
ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam).  

- Học phí: theo quy định của Nhà nƣớc đối với SV đại học hệ chính quy. 

- Học bổng: học kỳ I, cấp kinh phí hỗ trợ học tập: 1.000.000 đồng/tháng/SV; t  học kỳ II trở đi xét theo 

kết quả học tập. 

- Đƣợc ƣu tiên cử đi học ở nƣớc ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nƣớc hoặc dự án hợp tác của Trƣờng. 
- SV tốt nghiệp, đƣợc ƣu tiên xét chuyển tiếp cao học, nghiên cứu sinh trong nƣớc và nƣớc ngoài, hoặc 
đƣợc ƣu tiên tuyển chọn làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của ĐHQGHN và các trƣờng đại học, 

viện nghiên cứu khác. 

1.2. Đối tư ng xét tuyển 
a) Tuyển thẳng: 

 Thành viên đội tuyển Olympic Quốc tế môn: Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thành viên đội tuyển 

Quốc gia dự Cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc tế, nội dung đề tài dự thi phù hợp với ngành học; 

 Giải Nhất, Nhì, Ba học sinh gi i Quốc gia các môn Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học. 

b) Xét tuyển (xét theo thứ tự ưu tiên):  

 SV là học sinh hệ chuyên của Trƣờng THPT Chuyên KHTN hoặc học sinh hệ chuyên các trƣờng THPT 

chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ƣu tiên xét tuyển và đáp 

ứng một trong các tiêu chí (theo thứ tự ƣu tiên) sau: 

a) Là thành viên chính thức của đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học 

kỹ thuật khu vực, quốc tế có nội dung đề tài dự thi phù hợp với ngành học; 

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh gi i bậc THPT cấp ĐHQGHN; 

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên bậc THPT đƣợc tổ chức hàng năm; 

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh gi i quốc gia hoặc các cuộc thi 

sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia có nội dung đề tài dự thi phù hợp với ngành học; 

e) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) 

đạt t  8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 

10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt t  8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngƣỡng đảm bảo chất 

lƣợng đầu vào của ngành. 

 Giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung đề tài phù hợp với ngành học. 

 Trúng tuyển thuộc các diện tuyển thẳng khác hoặc ƣu tiên xét tuyển. 

 Có tổng điểm 3 bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo tổ hợp đƣợc xét trúng tuyển) đạt t  25,00 

trở lên. 

1.3. Nguyên tắc xét tuyển 

Sau khi tuyển xong các SV thuộc diện tuyển thẳng, nếu số thí sinh diện xét tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu còn 

lại của CTĐT thì xét theo thứ tự ƣu tiên các tiêu chí sau: 

 Ngành trúng tuyển trùng với ngành có CTĐT tài năng; 

 Học sinh hệ chuyên Trƣờng THPT Chuyên KHTN, các trƣờng THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng; 

 Giải thƣởng các cấp và số lần đạt giải; 

 Tổng điểm 3 bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo tổ hợp đƣợc xét trúng tuyển). 

II. Chương tr nh đào tạo chu n quốc tế: Vật lý học, Sinh học 

Đây là các CTĐT đƣợc sự hỗ trợ của các Trƣờng đại học hàng đầu Hoa Kỳ và là các Trƣờng đại học đƣợc 

xếp “top” cao nhất trong bảng xếp hạng các trƣờng đại học của thế giới. 

2.1. Quyền l i của sinh viên: ngoài quyền lợi và nghĩa vụ nhƣ SV khác, SV CTĐT chuẩn quốc tế còn 

đƣợc hƣởng các quyền lợi sau: 

- Đƣợc học tập nâng cao trình độ tiếng Anh để đạt tối thiểu bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ng  6 bậc 
dùng cho Việt Nam), t  học kỳ II sẽ học một số môn chuyên môn bằng tiếng Anh. 
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- Điều kiện học tập: giảng đƣờng, tài liệu, thiết bị, công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế. 
- Học phí: theo quy định của Nhà nƣớc đối với SV đại học hệ chính quy. 
- Học bổng: ngoài học bổng khuyến khích học tập theo Quy định của Nhà nƣớc, Nhà trƣờng còn cấp học 

bổng cao cho nh ng SV đạt thành tích tốt trong học tập. 

- Có cơ hội đƣợc nâng cao trình độ tiếng Anh ở nƣớc ngoài trong thời gian hè. 
- SV tốt nghiệp đƣợc ƣu tiên cử đi học sau đại học ở nƣớc ngoài. 
2.2. Đối tư ng xét tuyển 

2.2.1. CTĐT chu n quốc tế Vật lý học (hợp tác với Trƣờng Đại học Brown, Hoa Kỳ) 

 SV đã trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ƣu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phƣơng thức khác. 

 SV có tổng điểm 3 bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo tổ hợp đƣợc xét trúng tuyển) đạt t  

22,50 trở lên và điểm thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 t  4.00 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tƣơng đƣơng. 

2.2.2. CTĐT chu n quốc tế Sinh học (hợp tác với Trƣờng Đại học Tufts, Hoa Kỳ) 

 SV đã trúng tuyển diện tuyển thẳng, ƣu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phƣơng thức khác. 

 SV có tổng điểm 3 bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo tổ hợp đƣợc xét trúng tuyển) đạt t  

23,10 trở lên và điểm thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 t  4.00 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tƣơng đƣơng. 

III. Chương tr nh đào tạo chất lư ng cao: Khoa học môi trường, Khí tư ng và khí hậu học, Hải dương 

học, Địa chất học 

Đây là các chƣơng trình đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao. SV đƣợc hỗ trợ kinh phí cho học tập 

chuyên môn và nâng cao trình độ tiếng Anh. SV tốt nghiệp đƣợc cấp bằng cử nhân chất lƣợng cao. 

3.1. Quyền l i của sinh viên: Ngoài quyền lợi và nghĩa vụ nhƣ SV khác, SV CTĐT chất lƣợng cao còn 

đƣợc hƣởng các quyền lợi sau đây:  

- Điều kiện học tập: đƣợc ƣu tiên sử dụng phƣơng tiện, thiết bị, tài liệu học tập, nghiên cứu. Nh ng SV ở 
tỉnh xa đƣợc ƣu tiên bố trí chỗ ở; đƣợc các giáo sƣ, tiến sỹ gi i và có uy tín giảng dạy, hƣớng dẫn nghiên 

cứu khoa học. 

- Đƣợc tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ tiếng Anh để đạt tối thiểu bậc 4 (theo Khung năng lực 
ngoại ng  6 bậc dùng cho Việt Nam). 

- Học phí: theo quy định của  Bộ GD&ĐT đối với SV hệ đại học chính quy. 
- Học bổng: học kỳ I, cấp kinh phí hỗ trợ học tập 200.000 đồng/tháng/SV; t  học kỳ II trở đi xét theo kết 
quả học tập. 

- Đƣợc ƣu tiên cử đi học ở nƣớc ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nƣớc hoặc dự án hợp tác của Trƣờng. 

- Sau khi tốt nghiệp, đƣợc ƣu tiên xét chuyển tiếp cao học, nghiên cứu sinh ở trong nƣớc và nƣớc ngoài, 
hoặc đƣợc ƣu tiên tuyển chọn làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của ĐHQGHN và các trƣờng đại 

học, viện nghiên cứu khác. 

3.2. Đối tư ng xét tuyển vào các CTĐT chất lư ng cao: Khoa học môi trường, Khí tư ng và khí hậu 

học, Hải dương học, Địa chất học 

 SV đã trúng tuyển diện tuyển thẳng, ƣu tiên xét tuyển. 

 SV có tổng điểm 3 bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo tổ hợp đƣợc xét trúng tuyển) đạt t  

20,00 trở lên, tr  CTĐT chất lƣợng cao Địa chất học đạt t  18,50 điểm trở lên. 

C. HỒ S  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ gồm 

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu). 

- Bản sao (không cần công chứng) các giấy chứng nhận đạt giải học sinh gi i các cấp, thành tích học tập 

và các hoạt động khác: (giải học sinh gi i cấp quốc tế, khu vực, cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, giải thƣởng 

văn hóa/thể thao, hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội). 

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 

2.1.  Ngày 10/10/2020 nộp trực tiếp tại Giảng đƣờng 403 nhà T4.  

2.2. T  ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính) nộp tại Phòng 410 nhà T1 (Phòng 

Đào tạo), Trƣờng ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

E. Thông báo kết quả xét tuyển 
1. Kết quả xét tuyển đƣợc thông báo trƣớc ngày 15/10/2020 trên website của Trƣờng ĐHKHTN. 

2. SV trúng tuyển sẽ học theo thời khóa biểu của t ng CTĐT đặc biệt t  ngày 19/10/2020. 

3. SV không trúng tuyển vẫn tiếp tục học tại ngành nhập học ban đầu./. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2020 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH  NGH A VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đ N DỰ TUYỂN 
Vào CTĐT tài năng, chu n quốc tế và chất lư ng cao năm 2020 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  

1. Họ và tên: .......................................................................................................... Nam hay Nữ: ........................... 

2. Ngày sinh: ..................................................   Nơi sinh: (tỉnh/thành phố): .....................................................   

3. Hộ kh u thường trú: .............................................................................................................................................. 

4. Số ch ng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ...................................................................... 

5. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................................... 

........................................ Điện thoại: .............................................  Email:................................................................... 

6. Quá tr nh học tập ở Trung học phổ thông:  

Trƣờng :  ...................................................................................................................................................................... 

Thành tích học tập Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Điểm trung bình các môn cả năm  

ở bậc trung học phổ thông 
   

Kết quả xếp loại học lực cả năm    

7. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp: 

                            Lớp 

     Giải 
10 11 12 

Học sinh gi i tỉnh, Tp:    

Học sinh gi i Quốc gia:    

Olympic quốc tế:    

Khoa học kỹ thuật tỉnh/Tp:    

Khoa học kỹ thuật quốc tế:    

Cuộc thi khu vực:    

Cuộc thi quốc tế:    

Học sinh gi i ĐHQGHN:    

Olympic Chuyên KHTN:    

Các giải thƣởng khác:    

    

    

    

Cách ghi:  Nếu được giải nhì Quốc gia môn Toán học lớp 11 thì trong ô tƣơng ứng (ô gặp nhau gi a dòng 

“Quốc gia” và cột “lớp 11”) đƣợc ghi là Toán/2; giải Huy chương vàng Olympic Sinh học lớp 12 thì trong ô 

tương ứng (ô gặp nhau gi a dòng “ Olympic quốc tế” và cột “lớp 12”) đƣợc ghi là Sinh/HCV  
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8. Trúng tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 

Số báo danh 
Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Môn 1: 
 

.................... 

Môn 2: 
 

..................... 

Môn 3: 
 

.................... 
Tổng 

điểm 3 môn 

Điểm môn 

tiếng Anh 

(nếu có) 

  
   

  

Hoặc tuyển thẳng vào đại học theo diện: ……………………………………….……………… 

Hoặc trúng tuyển theo phương th c khác: ………………………………………………... 

Đã nhập học ngành: ………………………….……….........................................................………  

Mã số sinh viên: ……………………………………………………………………………... 

9. Nguyện vọng đăng ký dự tuyển: (sinh viên được đăng ký và đánh dấu X tối đa 1 nguyện vọng 

cho mỗi loại chương trình đào tạo dưới đây).  

CTĐT tài năng CTĐT chu n quốc tế** CTĐT chất lư ng cao 

1. Toán học 1. Vật lý học 1. Khoa học môi trường 

2. Vật lý học 2. Sinh học 2. Khí tượng và khí hậu học 

3. Hóa học  3. Hải dương học 

4. Sinh học  4. Địa chất học 

(**) Điểm thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ 4.00 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế tương đương. 

10. Lời cam đoan: Em  xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai em xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm. 

Nếu đƣợc vào học, em  xin chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà trƣờng./. 

 …………, ngày ........... tháng 10 năm 2020 
  NGƢỜI VIẾT ĐƠN 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:  

1. Ngày 10/10/2020 nộp trực tiếp tại Giảng đƣờng 403 nhà T4.  

2. T  ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính) nộp tại Phòng 410 nhà T1 (Phòng 

Đào tạo), Trƣờng ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 



DANH S CH GI O VIÊN CH  NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA QH.2020.T (K65) 
 

STT Ngành Họ và tên Đơn vị Điện thoại Email 

1 Toán học ThS. Trịnh Hoàng Dũng 

Khoa Toán Cơ Tin học 

0398202916 dungtrinh2812@gmail.com 

2 Toán tin TS. Ngô Thị Thƣơng 0985838205 ngothithuong.k56@hus.edu.vn 

3 Máy tính và khoa học thông tin* ThS. Quản Thái Hà 0904030780 haqt80@gmail.com 

4 Máy tính và khoa học thông tin**  TS. Nguyễn Thị Bích Thủy 0981365780 nbthuy2001@gmail.com 

5 Khoa học d  liệu* TS. Nguyễn Thị Minh Huyền 0983219146 ntmhuyen@gmail.com 

6 Vật lí học TS. Nguyễn Thùy Trang 

Khoa Vật lý 

0986026385 trangnguyenphys@gmail.com  

7 Khoa học vật liệu ThS. Vũ Hoàng Hƣớng 0904533608 huongvh@hus.edu.vn  

8 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân ThS. Bùi Thị Hồng  0368372430 buithihong1504@gmail.com  

9 Kỹ thuật điện tử và tin học* TS. Nguyễn Tiến Cƣờng 0973041481 ngtiencuong@gmail.com  

10 Hoá học Vũ Việt Cƣờng 

Khoa Hóa học 

0372994082 vietcuong_gf@yahoo.com 

11 Hoá học*** Nguyễn Hoàng Phúc 0868770429 phucgia88@gmail.com 

12 Công nghệ kỹ thuật hoá học Nguyễn Văn Thức 0942568599 joe.chemist.vn@gmail.com 

13 Công nghệ kỹ thuật hoá học** Phạm Quang Trung 0976707169 drlytrung@gmail.com 

14 Hoá dƣợc** Nguyễn Hoàng Yến 0866922714 yenofficial89@gmail.com 

15 Sinh học TS. Lƣu Thị Thu Phƣơng 

Khoa Sinh học 

0982939356 luuthuphuongsinhhoc@gmail.com  

16 Công nghệ sinh học TS. Nguyễn Thị Hồng Loan 0988266362 loannhbio@gmail.com 

17 Công nghệ sinh học** TS. Lê Thị Hồng Nhung 0866155264 nhungle@hus.edu.vn 

18 Khoa học môi trƣờng TS. Đào Văn Hiền 

Khoa Môi trƣờng 

0948503557 hienvdao@gmail.com 

19 Khoa học môi trƣờng***    

20 
Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng 

TS.Lê Thị Hoàng Oanh 0948453495 

0964720795 

hoangoanh.le@hus.edu.vn  

21 Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng**     

22 
Khoa học và công nghệ thực phẩm* 

PGS.TS. Ngô Thị Tƣờng Châu 0917691012 

0982295557 

ngotuongchau@gmail.com 

23 Địa lí tự nhiên ThS. Dƣơng Thị Thủy 

Khoa Địa lý 

0989294471 duongthuy.vnu@gmail.com 

24 Khoa học thông tin địa không gian* TS. Vũ Phƣơng Lan 0858606298 vuphuonglan@hus.edu.vn 

25 Quản lý đất đai TS. Nguyễn Xuân Linh 0986937886 thayninh@gmail.com  

26 
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* 

TS. Nguyễn H u Duy 0944846664 

  

huuduy151189@gmail.com 

27 Địa chất học  Phan Thanh Tùng 

Khoa Địa chất 

0357739855 tungphan.geo@gmail.com 

28 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng TS. Trần Thị Thanh Nhàn 0969311079 quynhanthu@gmail.com 

29 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên 

môi trƣờng* TS. Dƣơng Thị Toan 
0934543261 

duongtoan109@gmail.com 

30 Khí tƣợng và khí hậu học  

ThS. Hoàng Thu Thảo 
Khoa Khí tƣợng thủy văn & 

Hải dƣơng học 
0982981994 htthaovnu@gmail.com 31 Hải dƣơng học 

30 Tài nguyên và môi trƣờng nƣớc* 

mailto:vietcuong_gf@yahoo.com
mailto:phucgia88@gmail.com
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TT Tên học bổng Tổ ch c cấp 

Số 

lư ng 

(suất) 

Trị giá  

Đối tư ng 

Thời gian 

dự kiến 

trao  

Đơn vị 

thực hiện 

triển khai Mỗi suất 
Đơn 

vị 

Tổng học 

bổng 

1 
Học bổng Lawrence 

S.Ting 

Quỹ hỗ trợ Cộng đồng 

Lawrence S.Ting 
18 14.000.000 VNĐ 252.000.000 

SV có kết quả học tập đạt 2.8 trở lên, 

có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt 

động xã hội 

9/2020 

3/2021 
VNU 

2 
Học bổng Kumho 

Asiana 

Quỹ học bổng và Văn hóa 

Việt Nam Kumho Asiana 
59 2.150.000 VNĐ 126.850.000 

SV có kết quả học tập đạt 2.8 trở lên, 

đƣợc nhận học bổng theo t ng học kỳ 

cho đến khi tốt nghiệp, nếu duy trì 

đƣợc kết quả học tập 

10/2020 

5/2021 
VNU 

3 Học bổng ADF 
Quỹ Phát triển Châu Á, 

Hàn Quốc 
20 2.000 USD 40.000 

SV thủ khoa tuyển sinh đại học, đƣợc 

nhận học bổng hàng năm cho đến khi 

tốt nghiệp, nếu kết quả học tập đạt 3.2 

trở lên 

9/2021 VNU 

4 
Học bổng Posco, Hàn 

Quốc 

Quỹ học bổng Posco, Hàn 

Quốc 
10 1000 USD 10.000 

SV có thành tích xuất sắc trong học tập 

và rèn luyện 
10/2020 VNU 

5 
Học bổng Toshiba, 

Nhật Bản 

Quỹ học bổng Toshiba, 

Nhật Bản 
9   JPY 1.350.000 

HVCH, NCS có kết quả học tập đạt 

3.2 trở lên, HVCH dƣới 27 tuổi, NCS 

dƣới 30 tuổi, đáp ứng yêu cầu 

10/2020 

3/2021 
VNU 

- Học bổng toàn phần   200.000     

- Học bổng bán phần   150.000     

6 
Học bổng PonyChung,  

Hàn Quốc 

Quỹ học bổng PonyChung,  

Hàn Quốc 30 600 USD 18.000 
SV có kết quả học tập đạt 3.2 trở lên, 

kết quả rèn luyện đạt loại tốt 
11/2020 

VNU 
- Học bổng 

- Chƣơng trình trao đổi 1 

năm tại Trƣờng ĐH Korea, 

Hàn Quốc 

1       
SV năm thứ 2, 3, Khoa Ngôn ng  và 

Văn hóa Hàn Quốc, đáp ứng yêu cầu 

2/2020-

2/2021 
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7 
Học bổng Shinnyo, 

Nhật Bản 

Quỹ học bổng ShinnyoEn, 

Nhật Bản 
215   USD 65.000 

HS SV có thành tích tốt trong học tập 

và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn 
11/2020 

VNU 

- Học bổng cho Học sinh 130 200   26.000 

- Học bổng cho Sinh viên 80 300   24.000 

- Chƣơng trình giao lƣu tại 

Nhật Bản  
5     15.000 

SV có thành tích xuất sắc trong học tập 

và rèn luyện, đáp ứng yêu cầu 
10/2020 

8 Học bổng V  A Dính 

Quỹ học bổng V  A Dính 75 1.500.000 VNĐ 108.500.000 HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số, có kết 

quả học tập đạt loại khá trở lên và rèn 

luyện đạt loại tốt, có hoàn cảnh khó 

khăn 

1/2020 VNU - Học bổng Sinh viên 67 1.500.000   100.500.000 

- Học bổng Học sinh 8 1.000.000   8.000.000 

9 
Học bổng Mitsubishi,  

Nhật Bản 

Quỹ Ngân hàng Tài chính 

Thống nhất Nhật Bản - 

Ngân hàng Tokyo 

Mitsubishi  

30 340 USD 10.200 
SV năm 3,4 có kết quả học tập đạt 3.2 

trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt 
12/2020 VNU 

10 
Học bổng Nguyễn 

Trƣờng Tộ 
Quỹ Khuyến học Việt Nam 20 250 USD 5.000 

SV có kết quả học tập đạt 2.5 trở lên, 

có hoàn cảnh khó khăn, đƣợc nhận học 

bổng hàng năm cho đến khi tốt nghiệp, 

nếu duy trì đƣợc kết quả học tập 

1/2021 VNU 

11 Học bổng Vingroup Tập đoàn Vingroup 50 10.000.000 VNĐ 500.000.000 

SV có kết quả học tập đạt 3.6 trở lên; 

SV đạt giải NCKH và có kết quả học 

tập đạt 2.8 trở lên, tham gia hoạt động 

xã hội 

1/2021 VNU 

12 Học bổng K-T Quỹ học bổng K-T 30 5.000.000 VNĐ 150.000.000 
SV có thành tích tốt trong học tập và 

rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn 
4/2021 VNU 

13 Học bổng Annex Công ty TNHH Annex 50 3.500.000 VNĐ 175.000.000 

SV có kết quả học tập đạt 2.5 trở lên, 

có hoàn cảnh khó khăn, ƣu tiên SV 

ngành tiếng Trung 

10/2020 

4/2021 
VNU 

14 Học bổng Nitori 
Quỹ học bổng quốc tế 

Nitori, Nhật Bản 
10 13.000.000 VNĐ 130.000.000 

SV thành tích suất sắc trong học tập và 

rèn luyện, tham gia hoạt động xã hội 
8/2020 VNU 
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15 
Học bổng Tài năng trẻ 

Sasakawa, Nhật Bản 

Quỹ Tài năng trẻ Sasakawa,   

Nhật Bản 
5 5.000 USD 25.000 

HVCH, NCS có kết quả học xuất sắc, 

có tiềm năng lãnh đạo, đáp ứng yêu 

cầu 

Đang quá 

trình hoàn 

thiện triển 

khai theo 

phƣơng 

thức mới 

VNU 

16 Học bổng FLC Tập đoàn FLC 100 10.000.000 VNĐ 
1.000.000.00

0 

SV đạt giải quốc gia, quốc tế, SV có 

hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ 

côi, tham gia hoạt động xã hội 

Dự kiến 

triển khai 

giai đoạn 

2020-

2025 

VNU 

17 Học bổng Vallet Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam 10 19.000.000 VNĐ 190.000.000 
Học viên sau đại học, sinh viên đại học 

có thành tích học tập, NCKH tốt 

Dự kiến 

tháng 

10/2020 

HUS 

18 Học bổng BIDV BIDV Thanh Xuân 40 5.000.000 VNĐ 200.000.000 

Học viên sau đại học, sinh viên đại học 

có thành tích học tập, NCKH tốt, đáp 

ứng yêu cầu 

Tháng 

12/2020 
HUS 

19 Học bổng ngành Toán 
Viện nghiên cứu cao cấp về 

Toán 
30 10.430.000 VNĐ 312.900.000 

HS chuyên KHTN, SV Khoa Toán Cơ 

Tin học  

Dự kiến 

tháng 

02/2021 

HUS (Khoa 

Toán Cơ 

Tin học) 

20 Học bổng PTI Công ty PTI 10 2.000.000 VNĐ 20.000.000 
SV có thành tích học tập, NCKH tốt, 

có hoàn cảnh khó khăn 

Tháng 

10/2020 
HUS 

21 

Học bổng cho các 

ngành đƣợc ƣu tiên 

đầu tƣ 

HUS 32   VNĐ 420.000.000 
SV các ngành Hải dƣơng, Tài nguyên môi 

trƣờng nƣớc, Địa lý, đại chất có thành tích 

học tập, NCKH tốt, có hoàn cảnh khó khăn 

Dự kiến 

tháng 

11/2020 

HUS 

22 
Học bổng UOP 

Honeywell  
Công ty UOP Honeywell  5 500 USD 2.500 

Sinh viên khoa Hóa học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 

Dự kiến 

tháng 

10/2020 

HUS (Khoa 

Hóa học 

23 
Học bổng Đào Minh 

Qunag 
Quỹ Đào Minh Quang 44   VNĐ 300.000.000 

Học sinh, sinh viên đại học có thành 

tích là thủ khoa hoặc học tập, NCKH 

tốt, đáp ứng yêu cầu 

Dự kiến 

tháng 

12/2020 

HUS 

24 Học bổng Năng lƣợng Công ty AEK Mông Dƣơng 5 14.000.000 VNĐ 70.000.000 
Sinh viên khoa Hóa học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 

Dự kiến 

tháng 

11/2020 

HUS 
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25 Học bổng Biomedic Công ty Biomedic 6 10.000.000 VNĐ 60.000.000 
SV có thành tích học tập, NCKH tốt, 

có hoàn cảnh khó khăn 
  HUS 

26 Học bổng Đỗ Quân 
Cựu sinh viên Khoa Toán 

Cơ Tin học 
3     10.000.000 

SV khoa Toán Cơ Tin học có thành 

tích học tập, NCKH tốt, có hoàn cảnh 

khó khăn 

  

HUS (Khoa 

Toán Cơ 

Tin học) 

27 
Học bổng Nguyễn 

Hoàng Phƣơng 
Cựu sinh viên Khoa Vật lý 1       

SV khoa Vật lý có thành tích học tập, 

NCKH tốt,  hoàn cảnh khó khăn 
  

HUS (Khoa 

Vật lý) 

28 Học bổng Kim Ngƣu 
Công ty cổ phần hóa chất 

Kim Ngƣu 
5       

Sinh viên khoa Hóa học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 
  

HUS (Khoa 

Hóa học 

29 Học bổng KSIEC 
Hội Hóa học Công nghiệp 

và Công nghệ Hàn Quốc 
2       

Sinh viên khoa Hóa học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 
  

HUS (Khoa 

Hóa học 

30 Học bổng ZEON Tập đoàn Zeon 5       
Sinh viên khoa Hóa học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 
  

HUS (Khoa 

Hóa học 

31 Học bổng Niishida   2       
Sinh viên khoa Hóa học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 
  

HUS (Khoa 

Hóa học 

32 
Học bổng Ngƣời đồng 

hành 

Công ty cổ phần chứng 

khoán Sài Gòn tại Hà Nội 
5       

Sinh viên khoa Sinh học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 
  

HUS (Khoa 

Sinh học 

33 Học bổng DKSH 
Coông ty DKSH 

Tecknology 
5       

Sinh viên khoa Sinh học có thành tích 

học tập và NCKH tốt 
  

HUS (Khoa 

Sinh học 

34 

Ngoài ra còn một số tổ chức, cơ quan doanh nghiệp, cá nhân  trao tặng học bổng, giải thƣởng dành cho sinh viên nhƣ Tổng cục Khí 

tƣợng thủy văn, Kova, Honda, Panasonic, quỹ học bổng đồng hành, quỹ học bổng thắp sáng niềm tin, ...và .một số học bổng khác sẽ 

thông báo sau; các đơn vị trực thuộc cũng khai thác và trao học bổng tại các đơn vị. 
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