
GHI CHÚ: 

 

1. Sinh viên có kết quả học tập (KQHT) yếu kém hoặc tự bỏ học sẽ bị cảnh báo kết quả học tập hoặc bị 

buộc thôi học theo của Quy định hiện hành của Nhà trường; 

2. Đây là danh sách sinh viên đang còn học & đã có ít nhất 1 lần bị cảnh báo KQHT, kể từ học kỳ 1 năm 

học 2012-2013 về sau.  

3. Ký hiệu:  

 CB121, CB122: cảnh báo kỳ 1, kỳ 2+hè năm học 2012-13;  

 CB131, CB132: cảnh báo kỳ 1, kỳ 2+hè năm học 2013-14;  

 CB141, CB142: cảnh báo kỳ 1, kỳ 2+hè năm học 2014-15;  

 CB151, CB152: cảnh báo kỳ 1, kỳ 2+hè năm học 2015-16. 
 

Trích Điều 16 Quy định hiện hành của Trường 

(http://daotao.dut.udn.vn/sv/Help/QCheQDinh/CQuy/index.htm) 

 

Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học 

1. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên học yếu kém sẽ bị cảnh báo kết quả học tập hoặc bị buộc thôi học. Cảnh báo kết 

quả học tập để sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời 

hạn tối đa được phép theo học chương trình. 
2. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu rơi vào ít nhất một trong hai trường hợp sau: 

a) Có điểm trung bình chung tích lũy dưới ngưỡng quy định, là: 1,20; 1,40; 1,60 và 1,80 tương ứng với sinh viên 

có hạng năm đào tạo là: năm 1; năm 2; năm 3 và từ năm 4 trở lên. Ngưỡng điểm trung bình chung tích lũy quy định đối 
với sinh viên liên thông là 1,80; 

b) Có điểm trung bình chung học kỳ dưới ngưỡng quy định, là: 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; 1,00 đối 

với học kỳ thứ 2 trở đi. Ngưỡng điểm trung bình chung học kỳ quy định đối với sinh viên liên thông là 1,00; 
3. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào ít nhất một trong các trường hợp sau: 

a) Không đăng ký tín chỉ nào trong học kỳ mặc dù có lớp học phần cần học; 

b) Điểm học phần theo thang 10 của tất cả các học phần trong học kỳ là 0; 

c) Sinh viên đã bị cảnh báo kết quả học tập ở học kỳ đầu tiên của khóa học, đến học kỳ thứ 2 có điểm trung bình 
chung học kỳ dưới 1,00 hoặc có điểm trung bình chung tích lũy dưới 1,20; 

d) Sinh viên đã bị cảnh báo 2 lần, sau đó có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc có điểm trung bình 

chung tích lũy dưới ngưỡng quy định ở Điểm a Khoản 2 Điều này; 
e) Sinh viên liên thông đã bị cảnh báo một lần, sau đó có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc có điểm 

trung bình chung tích lũy dưới ngưỡng quy định theo Điểm a Khoản 2 Điều này; 

g) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Quy định này; 
h) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách 

sinh viên của Trường; 

4. Sinh viên rơi vào một trong các trường hợp nêu ở Điểm b, Điểm d Khoản 3 Điều này và chỉ còn thiếu không 

quá 14 tín chỉ (kể cả đồ án tốt nghiệp) trong tổng số tín chỉ yêu cầu của chương trình đào tạo thì được cho phép thêm 
một lần cảnh báo kết quả học tập nhưng không được quá 2 lần liên tiếp và tổng số lần cảnh báo kết quả học tập không 

quá 3. 

5. Sinh viên liên thông rơi vào một trong các trường hợp nêu ở Điểm b, Điểm e Khoản 3 Điều này và chỉ còn 
thiếu không quá 14 tín chỉ (kể cả đồ án tốt nghiệp) trong tổng số tín chỉ yêu cầu của chương trình đào tạo thì được cho 

phép thêm một lần cảnh báo kết quả học tập nhưng tổng số lần cảnh báo kết quả học tập không quá 2. 

6. Số lần cảnh báo kết quả học tập cho phép đối với sinh viên cử tuyển và sinh viên nước ngoài nhiều hơn sinh 

viên diện bình thường một lần, nhưng không được quá 2 lần liên tiếp; 
7. Trong vòng 30 ngày kể từ khi ban hành quyết định buộc thôi học, Trường thông báo về địa phương nơi sinh 

viên có hộ khẩu thường trú. Nếu tại Trường hoặc tại những trường khác có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn 

hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các Điểm c, 
d, e và g ở Khoản 3 của Điều này, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết 

quả học tập ở chương trình cũ khi học ở chương trình mới. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho chuyển và bảo lưu kết 

quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể. 
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