
SỞ GD&ĐT GIA LAI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 407/HD-CĐSP-ĐT Gia Lai, ngày 08  tháng 9  năm 2017 

 

HƯỚNG DẪN 

áp dụng quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ đối với hệ cao đẳng sư phạm chính quy tại trường CĐSP Gia Lai 

 

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ văn bản hợp nhất 17/VBNH-BGDĐT, ngày 15/5/2014 Quyết định 

ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai ban hành Hướng dẫn áp 

dụng quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ cho 

hệ cao đẳng sư phạm tại Trường như sau: 

 

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Hướng dẫn này nhằm cụ thể hóa một số quy định việc thực hiện quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành, 

sao cho vẫn đảm bảo đúng quy định chung và sát hợp với thực tế đào tạo tại 

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. 

2. Hướng dẫn này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính 

quy ở trình độ cao đẳng sư phạm do Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thực 

hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ. 

3. Những vấn đề thuộc Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành (sau đây gọi tắt là Quy chế) nhưng không được 

cụ thể hóa trong Hướng dẫn này thì Trường triển khai thực hiện theo đúng Quy 

chế. 

Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần 

 - Thực hiện theo đúng điều 2 trong chương I của Quy chế. 

 - Vận dụng bổ sung thêm 02 nội dung:  

 + Chương trình đào tạo của mỗi ngành học được Hiệu trưởng quyết định ban 

hành trước khi tổ chức đào tạo ngành học đó. Chương trình này được rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung hàng năm theo đề nghị của các bộ môn. Phòng Đào tạo kiểm 

tra, trình Hiệu trưởng duyệt và quyết định các điều chỉnh, bổ sung của chương 

trình đối với từng khóa học.  

 + Mẫu chương trình đào tạo, đề cương chi tiết được Phòng Đào tạo đề xuất 

trên cơ sở thống nhất chung, trình Hiệu trưởng duyệt, ban hành. 
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Điều 3. Học phần và Tín chỉ 

 - Thực hiện theo đúng điều 3 trong chương I của Quy chế. 

 - Vận dụng cụ thể hóa thêm 02 nội dung:  

+ Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, bài tập; 30 tiết 

thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 giờ thực tập tại cơ sở; 45 giờ làm tiểu 

luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp. 

+ Hiệu trưởng quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho 

phù hợp với đặc điểm của trường. 

Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy 

 Thực hiện theo đúng điều 4 trong chương I của Quy chế. 

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập 

 - Thực hiện theo đúng điều 3 trong chương I của Quy chế. 

 - Vận dụng mở rộng: thang điểm chữ gồm A, A+, B, B+, C, C+, D, D+, F.  

 

II- TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

 Thực hiện theo đúng điều 6 trong chương II của Quy chế. 

Điều 7. Đăng ký nhập học 

 - Thực hiện theo đúng điều 7 trong chương II của Quy chế. 

 - Cụ thể hóa mục 2 như sau:  

2. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, phòng Công tác học sinh - 

sinh viên chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký quyết định 

công nhận người đến học là sinh viên chính thức của trường và cấp cho họ: 

a) Thẻ sinh viên; 

b) Sổ đăng ký học tập (nếu có); 

c) Phiếu nhận cố vấn học tập. 

Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo 

 - Thực hiện theo đúng điều 8 trong chương II của Quy chế. 

- Cụ thể hóa mục 2 như sau: Trường xác định điểm trúng tuyển theo 

ngành đào tạo trong kỳ tuyển sinh hằng năm. Những thí sinh đạt yêu cầu xét 

tuyển được trường sắp xếp vào học ngành đào tạo đã đăng ký. Trong trường hợp 

ngành đào tạo đã đăng ký không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh có thể nộp đơn 

xin chuyển sang ngành đào tạo tương đương nếu đủ các điều kiện quy định trúng 

tuyển vào ngành đó. 

Điều 9. Tổ chức lớp học 

 Thực hiện theo đúng điều 9 trong chương II của Quy chế. 

Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập 

 - Thực hiện theo đúng điều 10 trong chương II của Quy chế. 
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- Cụ thể hóa 3 nội dung như sau: 

 + Sinh viên đăng ký học phần cần dựa trên cơ sở quy định của phòng Đào 

tạo và sau khi đã tham khảo ý kiến của cố vấn học tập. Phiếu đăng ký học được 

lập thành 02 bản, sinh viên giữ 01 bản, phòng Đào tạo lưu giữ 01 bản. 

+ Đối với lớp học hủy, Phòng Đào tạo thông báo trên Website cho sinh 

viên biết để đăng ký học lại. Nếu chưa đủ số tín chỉ bắt buộc, sinh viên phải viết 

đơn để Phòng Đào tạo hỗ trợ đăng ký khối lượng học tập bổ sung. 

+ Mỗi sinh viên có một tài khoản (account) trong việc thực hiện đăng ký 

học. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn. 

Sinh viên có trách nhiệm bảo vệ bí mật tài khoản của mình. 

Điều 11. Rút bớt học phần đã đăng ký 

- Thực hiện theo đúng điều 11 trong chương II của Quy chế. 

- Bổ sung thêm nội dung: Phòng Đào tạo ban hành mẫu đơn đăng ký. 

Điều 12. Đăng ký học lại 

- Thực hiện theo đúng điều 12 trong chương II của Quy chế. 

- Bổ sung thêm nội dung: Khi đăng ký học lại, sinh viên phải nộp kinh phí 

học lại học phần theo quy định. Điểm tích lũy của học phần được tính cho lần có 

kết quả tích lũy cao nhất. 

Điều 13. Nghỉ ốm 

Thực hiện theo đúng điều 13 trong chương II của Quy chế. 

Điều 14. Xếp hạng năm đào tạo và học lực 

- Thực hiện theo đúng điều 14 trong chương II của Quy chế. 

- Bổ sung thêm nội dung: Cụ thể xếp hạng năm đào tạo như sau: 

a) Sinh viên năm thứ nhất Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 tín chỉ; 

b) Sinh viên năm thứ hai Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 tín chỉ 

đến dưới 60 tín chỉ; 

c) Sinh viên năm thứ ba Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 tín chỉ 

đến dưới 90 tín chỉ 

Điều 15. Nghỉ học tạm thời 

- Thực hiện theo đúng điều 15 trong chương II của Quy chế. 

- Cụ thể hóa khoản 2 như sau: Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở 

lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Phòng Công tác học sinh - sinh viên để 

Phòng trình Hiệu trưởng ít nhất 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới. 

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

- Thực hiện theo đúng điều 16 trong chương II của Quy chế. 

- Cụ thể hóa khoản 1 như sau: Sinh viên vi phạm một trong ba điều kiện 

a), b) hoặc c) ở khoản 1 thì bị cảnh báo. 

- Cụ thể hóa điểm a) khoản 2 như sau: a) Có số lần cảnh báo kết quả học 

tập 3 lần liên tiếp hoặc vượt quá 4 lần trong cả khoá học. 
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Điều 17. Học cùng lúc hai chương trình 

Thực hiện theo đúng điều 17 trong chương II của Quy chế. 

Điều 18. Chuyển trường 

Thực hiện theo đúng điều 18 trong chương II của Quy chế. 

III- KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN 

Điều 19. Đánh giá học phần 

- Thực hiện theo đúng điều 19 trong chương III của Quy chế. 

 - Bổ sung vào khoản 1 nội dung sau: Trọng số kiểm tra: 30% đối với học 

phần từ 1 đến 2 tín chỉ;  40% đối với học phần 3 tín chỉ; 50% đối với học phần 

từ 4 tín chỉ trở lên hoặc đối với các học phần đặc thù. 

- Cụ thể hóa khoản 3 như sau: Đánh giá bộ phận của học phần do giảng 

viên dạy học phần đó trực tiếp ra đề kiểm tra và đánh giá. Kết quả đánh giá được 

lưu trong sổ điểm cá nhân của giảng viên. Trước khi tổ chức thi kết thúc học 

phần, giảng viên phải gửi về phòng Đào tạo bảng điểm kiểm tra bộ phận kèm 

điều kiện dự thi (theo mẫu chung) của học phần đó. 

Điều 20. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 

- Thực hiện theo đúng điều 20 trong chương III của Quy chế. 

- Cụ thể hóa khoản 2 như sau: Thời gian dành cho ôn thi là 0,5 ngày cho 

một tín chỉ. 

Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc 

học phần 

- Thực hiện theo đúng điều 21 trong chương III của Quy chế. 

- Cụ thể hóa thêm các nội dung như sau:  

 - Tổ chức ra đề, tổ chức thi và đánh giá thi kết thúc học phần: 

  + Khi chưa có ngân hàng đề thi chính thức hoặc ngân hàng đề thi của 

những học phần mới chưa được thông qua, đề thi kết thúc học phần do giảng 

viên trực tiếp giảng dạy hoặc giảng viên cùng chuyên ngành đề xuất (gồm 02 đề 

tương đương nhau cho một học phần). Hiệu trưởng ủy quyền cho các Tổ trưởng 

chuyên môn chịu trách nhiệm phân công giảng viên ra đề, duyệt hình thức thi, 

duyệt đề thi. Hình thức thi kết thúc học phần phải được thể hiện trong đề cương 

chi tiết học phần. 

  + Hiệu trưởng ủy quyền cho phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 

dục chịu trách nhiệm tổ chức thi, tổ chức chấm thi. 

  + Với các học phần thi viết, thi đồng loạt, Trưởng khoa có trách nhiệm cử 

các giảng viên của đơn vị tham gia coi thi theo số lượng được phòng Khảo thí và 

Quản lý chất lượng giáo dục điều động. 

 - Quy định thời gian thi kết thúc học phần: 

  + Thời gian thi viết:  

   * Học phần từ 1 đến 2 tín chỉ: 60 phút (nếu thi tự luận).  

   * Học phần 3 tín chỉ: 90 phút (nếu thi tự luận).  
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   * Học phần từ 4 tín chỉ trở lên: 120 phút (nếu thi tự luận).  

   * Nếu có phần thi trắc nghiệm khách quan thì thời gian thi của phần này 

được quy định trong khoảng từ 1/2 đến 2/3 thời gian thi tự luận tương ứng. 

  + Thời gian thi vấn đáp: sinh viên có 30 phút chuẩn bị và 15 phút để trả lời. 

  - Việc chấm thi và xử lý cán bộ coi thi, sinh viên vi phạm quy chế thi được 

thực hiện theo quy chế thi THPT quốc gia hiện hành (khi trường chưa xây dựng 

quy chế riêng). 

Điều 22. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 

- Thực hiện theo đúng điều 22 trong chương III của Quy chế. 

- Cụ thể hóa thêm các nội dung như sau: 4 mức điểm của loại đạt: A, B, 

C, D được mở rộng thành 8 mức điểm: A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, cụ thể là 

Loại Điểm hệ 10 Điểm hệ chữ Xếp loại 

Loại đạt 

9,0 – 10,0 A+ Xuất sắc 

8,5 – 8,9 A 
Giỏi 

8,0 – 8,4 B+ 

7,0 – 7,9 B Khá 

6,5 – 6,9 C+ Trung bình khá 

5,5 – 6,4 C 
Trung bình 

5,0 – 5,4 D+ 

4,0 – 4,9 D Trung bình yếu 

Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung 

- Thực hiện theo đúng điều 23 trong chương III của Quy chế. 

- Cụ thể hóa cách quy đổi điểm số ở khoản 1 như bảng sau:  

Điểm hệ 10 Điểm hệ chữ Điểm hệ 4 

9,0 – 10,0 A+ 4,0 

8,5 – 8,9 A 3,7 

8,0 – 8,4 B+ 3,5 

7,0 – 7,9 B 3,0 

6,5 – 6,9 C+ 2,5 

5,5 – 6,4 C 2,0 

5,0 – 5,4 D+ 1,5 

4,0 – 4,9 D 1,0 

<4 F 0 

IV- XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Điều 24. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp 

Thực hiện theo đúng điều 24 trong chương IV của Quy chế. 

Điều 25. Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

Thực hiện theo đúng điều 25 trong chương IV của Quy chế. 
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Điều 26. Thực tập cuối khóa và điều kiện xét tốt nghiệp của một số ngành 

đào tạo đặc thù 

 Hiệu trưởng quy định nội dung, hình thức thực tập cuối khóa; hình thức 

chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp phù hợp 

với đặc điểm các chương trình của trường. 

Điều 27. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

Thực hiện theo đúng điều 27 trong chương IV của Quy chế. 

Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương 

trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo 

- Thực hiện theo đúng điều 28 trong chương IV của Quy chế. 

- Vận dụng bổ sung, sửa đổi khoản 3 như sau: Kết quả học tập của sinh 

viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần, theo cả 3 loại điểm: điểm 

hệ 10, điểm hệ 4, điểm chữ. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành 

(hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).  

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm 

tra 

Thực hiện theo đúng điều 29 trong chương V của Quy chế. 

Điều 30. Tổ chức thực hiện 

Thực hiện theo đúng điều 29a trong chương V của Quy chế. 

Điều 31. Hiệu lực thi hành 

 1. Ngoài những quy định cụ thể trên, các trường hợp cụ thể khác do Hiệu 

trưởng Nhà trường quyết định trên cơ sở tham mưu từ các đơn vị liên quan. 

2. Hướng dẫn này được áp dụng cho sinh viên năm 1 hệ cao đẳng sư 

phạm của Trường kể từ năm học 2017-2018 và sẽ được bổ sung, điều chỉnh để 

đảm bảo sát hợp với thực tế đào tạo của Trường trong các năm học tiếp theo. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (để theo dõi, chỉ đạo); 

- Các Khoa, Bộ môn trực thuộc (để t/hiện); 

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp t/hiện); 

- Các Tổ chuyên môn (để t/hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

 

 

 

 

 

TS. Trịnh Đào Chiến 
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MỘT SỐ PHỤ LỤC 

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai đã ký Quyết định ban hành chương trình đào 

tạo cao đẳng 3 năm với số tín chỉ như sau: 

TT Tên ngành 
Tổng số tc 

thực hiện 

Tổng số tc 

khối kiến thức 

CN 

Tỷ lệ 

số TC 

TH 

1 Sư phạm Toán học (Chuyên ngành Toán-Tin) 94 55 15% 

2 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-KTCN) 94 55 25% 

3 Sư phạm Hóa học (Chuyên ngành Hóa-Sinh) 94 55 25% 

4 
Sư phạm Ngữ văn (Chuyên ngành Văn-

GDCD) 
94 

55 15% 

5 Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử-Địa) 94 55 15% 

6 Sư phạm  Tiếng Anh  92 53 15% 

7 Giáo dục Thể chất 92 53 40% 

8 Sư phạm Âm nhạc 92 53 40% 

9 Sư phạm Mỹ thuật 92 53 40% 

10 Giáo dục Tiểu học 94 54 30% 

11 Giáo dục Mầm non 92 58 30% 

12 
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp (Chuyên 

ngành Công nghệ) 
94 55 40% 
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2. Mẫu đề cương chi tiết học phần 

 
TRƯỜNG CĐSP GIA LAI 

Khoa ……………………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN …………………… 

 
1. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:     Chức danh:  

Địa điểm làm việc:   

Địa chỉ liên hệ: Trường CĐSP Gia Lai 

   Di động:    E-mail:  

Các hướng nghiên cứu chính:  

 

2. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:  

- Mã học phần:    Số tín chỉ:  

- Yêu cầu của học phần:  

- Các học phần tiên quyết:  

- Các yêu cầu khác đối với học phần:  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: …….tiết 

+ Làm bài tập trên lớp: …….tiết 

+ Thảo luận:   …….tiết 

+ Thực hành, thực tập  …….tiết 

+ Hoạt động theo nhóm: …….tiết  

+ Tự học:   …….tiết 

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa ……… , Tổ …….. 

 

3. Mục tiêu của học phần 

3.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức của học phần 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1 

…………………………………………………………………………………………………….. 

1.  

2.  

3.  

Chương 2 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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1.  

2.  

3.  

 

 

6. Học liệu 

6.1. Giáo trình bắt buộc 

1.  

2.  

3.  

 

6.2. Tài liệu tham khảo 

1.  

2.  

3.  

 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 

Lịch trình dạy học 
Thời 

gian 

Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Yêu cầu  

sinh viên chuẩn 

bị trước khi  

đến lớp 

Ghi 

chú 

Giờ lên lớp 

 

Hoạt 

động 

theo 

nhóm 

Tự 

học 

 

 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Tuần 

1 

Chương 1: ……………. 

I. ………………… 

1. ………………. 

2 1 1 2 6 Đọc quyển 1, tr. 

11-42 và các tài 

liệu tham khảo 

khác trong danh 

mục có liên quan 

 

Tuần 

2 

Chương 1: ……………. 

I. ……………………. 

2. ………………..... 

2 1 1 2 6 Đọc quyển 3, tr. 

19-62 và các tài 

liệu tham khảo 

khác trong danh 

mục có liên quan 

 

Tuần 

3 

Chương 1: …………. 

II. ……………………… 

2 1 1 2 6 Đọc quyển 1, tr. 

42-62 và các tài 

liệu tham khảo 

khác trong danh 

mục có liên quan 

 

Tuần 

4 

Chương 1: ………….. 

III. ……………………. 

2 2  2 6 Đọc quyển 1, tr. 

62-119 và các tài 

liệu tham khảo 

khác trong danh 

mục có liên quan 

 

…..         

….         

Tuần 

15 

        

 

8. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 
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9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: ……. % hoặc ……….. điểm 

9.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: ……………% hoặc ………..  điểm 

9.3. Thi cuối kỳ: …………. % hoặc ………. điểm 

9.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ ………. 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

 

Duyệt         

 

Giảng viên    Trưởng bộ môn  Trưởng khoa 

 

 

       

       

 

Trưởng phòng Đào tạo         KT. HIỆU TRƯỞNG 
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3. Quy định chuyển đổi điểm 
SỞ GD&ĐT GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /QyĐ-CĐSP Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2015 

QUY ĐỊNH 

Về việc quy đổi điểm học tập theo học chế tín chỉ sang niên chế (thang điểm 10) 

 1. Cơ sở pháp lý 

  - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

  - Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định 

số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; 

  - Công văn số 7972/BGDĐT-GDĐH, ngày 25/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào 

tạo về việc chuyển đổi tương đương kết quả học tập toàn khóa đại học, cao đẳng giữa 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ và theo niên chế.  

 2. Đối tượng áp dụng 

  Sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ cao đẳng trong các trường cao 

đẳng thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ được chuyển trường về học tại trường 

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.  

 3. Cách thức quy đổi kết quả học tập 

  Việc quy đổi kết quả học tập chỉ tính cho từng học phần đã được xếp loại có 

trong bảng ghi kết quả học tập của sinh viên. Mức điểm quy đổi như sau: 

 a) Đối với bảng ghi điểm chỉ có điểm chữ, được xếp loại theo 5 mức điểm A, B, C, 

D, F 

Điểm chữ A B C D F 

Điểm hệ 10 9.3 7.7 6.2 5.0 0.0 

 b) Đối với bảng ghi điểm chỉ có điểm chữ, được xếp loại theo các mức điểm mở 

rộng A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F  

Điểm chữ A+ A B+ B C+ C D+ D F 

Điểm hệ 10 9.8 8.9 8.2 7.5 6.7 6.0 5.2 5.0 0.0 

 c) Đối với bảng ghi điểm có điểm chữ và đã được quy đổi theo điểm hệ 10 

  - Điểm ứng với chữ D được quy đổi thành điểm 5.0 của hệ 10. 

  - Các điểm loại còn lại được lấy theo điểm hệ 10 sẵn có trong bảng ghi điểm. 

 4. Hiệu lực thực hiện và phạm vi điều chỉnh 

  Quy định này được áp dụng kể từ năm học 2015-2016 và sẽ được bổ sung, điều 

chỉnh để đảm bảo sát hợp với thực tế trong các năm học tiếp theo. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
    - Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

    - Lưu: ĐT, VT. 
 

(đã ký) 

 

 

TS. Trịnh Đào Chiến 

 


