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CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Quyết định số 400/QĐ-ĐHKTCN ký ngày

01/9/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình

độ đại học

- Quyết định số 487/QĐ-ĐHKTCN ký ngày

06/11/2020 ban hành Quy định Chuẩn đầu

ra Ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công

nghệ thông tin đối với sinh viên đại học

chính quy.



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Phần 1. Quy chế đào tạo trình độ đại học

Phần 2. Quy định làm luận văn hoặc thực tập

tốt nghiệp cuối khóa

Phần 3. Chuẩn đầu ra ”Quy định chuẩn đầu ra

Ngoại ngữ và Chuẩn kỹ năng sử dụng công

nghệ thông tin”

Phần 4. Hạng tốt nghiệp, thời gian trao bằng

Phần 5. Giới thiệu sử dụng phần mềm.



Phần 1

Quy chế

đào tạo trình độ đại học
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QUY CHẾ HỌC VỤ

http://www.ctuet.edu.vn/


QUY CHẾ HỌC VỤ



KHỐI KIẾN THỨC

1. Giáo dục đại cương

2. Giáo dục chuyên nghiệp

+ Kiến thức cơ sở

+ Kiến thức chuyên ngành.











NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

HỌC PHẦN

Gồm học phần bắt buộc và học phần tự chọn:

• Học phần bắt buộc: Là học phần chứa đựng những

nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình

và bắt buộc sinh viên phải tích lũy;

• Học phần tự chọn: Là học phần chứa đựng những

nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được

tự chọn theo hướng dẫn của trường (thông qua

cố vấn học tập) nhằm đa dạng hoá hướng chuyên

môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học

phần quy định cho mỗi chương trình.



NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

• Học phần tiên quyết: Học phần X được gọi là tiên

quyết của học phần Y, khi đăng ký học phần Y, sinh

viên đã đăng ký học phần X ở học kỳ trước đó và thi

đạt học phần X (đã tích lũy).

• Học phần học trước: Học phần X được gọi là học

phần học trước của học phần Y, khi đăng ký học phần

Y, sinh viên đã đăng ký học phần X ở học kỳ trước đó

(có thể chưa tích lũy).

• Học phần song hành: Học phần X được gọi là học

phần song hành của học phần Y, khi đăng ký học

phần Y, sinh viên đã đăng ký học phần X ở học kỳ

trước đó hoặc trong cùng học kỳ.



NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

QUY ĐỊNH TÍN CHỈ

Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập

của sinh viên. Một tín chỉ được quy định:

- 15 tiết học lý thuyết;

- Từ 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo

luận;

- Từ 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở;

- Từ 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc

đồ án, luận văn tốt nghiệp, hoặc thực tập tốt

nghiệp cuối khóa.



NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

THỜI GIAN HỌC TRÊN LỚP

– Sinh viên phải có mặt 100% số giờ đối với các

học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập ngoài

trường, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất;

– Tối thiểu 80% số giờ đối với các học phần lý

thuyết. Sinh viên vắng lên lớp nhiều hơn thời

gian quy định sẽ bị cấm thi. Cán bộ giảng dạy

học phần đề nghị Khoa quản lý học phần duyệt

danh sách sinh viên bị cấm thi và cho điểm F vào

bảng điểm.



Thời gian dạy học

Buổi học Tiết Từ Đến
Thời gian 

nghỉ

Sáng

1 7 giờ 00 7 giờ 50

2 7 giờ 50 8 giờ 40 15 phút

3 8 giờ 55 9 giờ 45

4 9 giờ 45 10 giờ 35 05 phút

5 10 giờ 40 11 giờ 30

Chiều

6 13 giờ 20 14 giờ 10

7 14 giờ 10 15 giờ 00 15 phút

8 15 giờ 15 15 giờ 30

9 16 giờ 05 16 giờ 05 05 phút

10 17 giờ 00 17 giờ 50

Tối

11 18 giờ 20 19 giờ 10

12 19 giờ 10 20 giờ 00 05 phút

13 20 giờ 05 20 giờ 55



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Thời gian và Kế hoạch đào tạo toàn khóa học: 01 năm học có 02 học

kỳ chính (Mỗi học kỳ chính có 19 tuần gồm: 15 tuần học, 01 tuần dự trữ,

03 tuần thi) và 01 học kỳ phụ (07 tuần gồm : 06 tuần học, 01 tuần thi)

Loại hình đào tạo
Thời gian

chuẩn
(Số năm)

Thời gian

tối thỉểu
(Số năm)

Thời gian

tối đa
(Số năm)

Cử nhân, chính quy (130 tc

+ 03 tc GDTC, 08 tc GDQP-AN)
4,0 3,5 8,0

Cử nhân, vừa làm vừa học 4,5 4,0 9,0

Kỹ sư, chính quy (150 tc + 

03 tc GDTC, 08 tc GDQP-AN)
4,5 4,0 9,0

Kỹ sư, vừa làm vừa học 5,0 4,5 10,0



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

LỚP HỌC PHẦN

Được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng

ký khối lượng học tập của sinh viên ở từng học

kỳ, trong cùng thời điểm. Mỗi lớp học phần được

gán một mã số riêng. Nếu số lượng sinh viên

đăng ký thấp hơn chuẩn tối thiểu thì lớp học

sẽ không được tổ chức và sinh viên phải

đăng ký chuyển sang học phần khác có lớp.



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Lớp sinh viên (Lớp danh nghĩa)

Là lớp được tổ chức cho sinh viên cùng khóa của ngành

đào tạo, thường được duy trì suốt khóa học. Trường hợp

ngành có đông sinh viên sẽ được chia thành nhiều lớp

sinh viên. Mỗi lớp sinh viên có một tên riêng gắn với

ngành, khóa đào tạo, có cố vấn học tập, ban cán sự lớp,

chi đoàn thanh niên, chi hội sinh viên.

Cố vấn học tập (CVHT)

CVHT làm công tác quản lý và hướng dẫn sinh viên về

học vụ, giúp đỡ sinh viên lập kế hoạch học tập trong

từng học kỳ và kế hoạch cho toàn bộ khóa học. CVHT

phải được phân công từ đầu khoá học.



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Đăng ký khối lượng học tập

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ nhà Trường

sẽ đăng ký lịch học cho sinh viên từng chương

trình trong từng học kỳ theo kế hoạch, danh sách

các học phần bắt buộc và tự chọn, đề cương chi

tiết, điều kiện để được đăng ký học cho từng học

phần.



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, Khoa chuyên

ngành và cố vấn học tập định hướng sinh viên

học phần sẽ học trong học kỳ đó. Thời điểm bắt

đầu và kết thúc việc đăng ký học phần do nhà

Trường lên kế hoạch học kỳ.



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

KHỐI LƯỢNG TÍN CHỈ / HỌC KỲ

• Khối lượng học tập mỗi sinh viên đăng ký trong

một học kỳ từ 15 tín chỉ đến 22 tín chỉ, trừ học kỳ

cuối khóa học và học kỳ phụ theo kế hoạch học

tập toàn khóa.

• Đối với Khóa mới nhập học, Phòng Đào tạo sẽ

đăng ký những học phần của học kỳ I (16 tín chỉ).



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Xếp hạng học lực sinh viên

• Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung

tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

• Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy

đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp

bị buộc thôi học.



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Rút bớt học phần đã đăng ký

– Chậm nhất trước 03 ngày khi bắt đầu học kỳ: Trường

sẽ chuyển học phí học phần sang học kỳ kế tiếp.

– Chậm nhất là tuần lễ thứ 7 của học kỳ chính và tuần

lễ thứ 2 của học kỳ phụ: nếu nhận thấy việc học khó

khăn có thể dẫn đến kết quả kém, sinh viên có thể

rút bớt học phần đã đăng ký nhưng không được trả

lại học phí.

– Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ

nguyên trong hệ thống và nếu sinh viên không lên

lớp học, coi như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Đăng ký học lại

– Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải

đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học

kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A+,A, B+, B, C+,

C, D+ hoặc D.

– Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F có thể

đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang học

phần tự chọn tương đương khác.



TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Đăng ký học lại để cải thiện kết quả

Các học phần đã tích lũy ở mức điểm D, D+, C,

C+, B, B+, sinh viên có thể đăng ký học lại để cải

thiện kết quả. Điểm của học phần được tính vào

điểm trung bình chung tích lũy sẽ là điểm cao

nhất trong các lần học. Điểm của các lần học sẽ

được thể hiện trên bảng điểm toàn khóa.



KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Loại
Điểm

hệ số 10
Điểm chữ xếp loại

a) Loại đạt (tích lũy) 9,5 - 10 A+ Giỏi

8,5 - 9,4 A Giỏi

8,0 - 8,4 B+ Khá

7,0 - 7,9 B Khá

6,5 - 6,9 C+ Trung bình

5,5 - 6,4 C Trung bình

5,0 - 5,4 D+ Trung bình yếu

4,0 - 4,9 D Trung bình yếu

b) Loại không đạt 0,0 - 3,9 F Kém



Cách tính điểm trung bình chung

Điểm 

chữ

Điểm 

hệ số 4

A+ 4,0

A 3,8

B+ 3,5

B 3,0

C+ 2,5

C 2,0

D+ 1,5

D 1,0

F 0,0



Phần 2
Quy định Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

Hoặc Thực tập tốt nghiệp 

Hoặc học các học phần thay thế



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN HOẶC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Sinh viên học đúng tiến độ của chương trình đào tạo do nhà

trường thiết kế và tính đến thời điểm kết thúc, có điểm các

học phần ở học kì VIII đối với chương trình đào tạo kỹ sư

(hoặc học kì VII đối với chương trình đào tạo Cử nhân), thì sẽ

được đăng kí làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp khi có đủ các

điều kiện như sau:

+ Đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,5 (thang điểm 4)

trở lên;

+ Không bị kỷ luật trong quá trình học tập.

- Ngược lại, sinh viên không đủ điều kiện sẽ được đăng kí

làm Thực tập tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế.



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN HOẶC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp hoặc thực tập tốt

nghiệp cuối khóa là công trình khoa học của

sinh viên, nhằm đánh giá khả năng vận dụng

tổng hợp các kiến thức đã tiếp thu trong lĩnh

vực chuyên môn để giải quyết các yêu cầu thực

tiễn.

- Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp hoặc thực tập tốt

nghiệp (12 tín chỉ).



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN HOẶC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁNH GIÁ

- Mỗi sinh viên sẽ có 1 hoặc 2 cán bộ

hướng dẫn.

- Hội đồng bảo vệ gồm: Chủ tịch hội

đồng, thư ký, cán bộ phản biện.



XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN

Sinh viên được trường xét và công nhận tốt

nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy

cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong

thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

– Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định

trong chương trình đào tạo; đạt chuẩn đầu ra

Ngoại ngữ và Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa

học đạt từ 2,00 trở lên.



XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

– Có Chứng chỉ giáo dục Quốc phòng - An ninh

và hoàn thành học phần giáo dục thể chất.

– Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét

tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt

nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết

kế của khoá học.



Phần 3

Quy định chuẩn đầu ra Ngoại 

ngữ và Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin



CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

NGOẠI NGỮ CHỨNG CHỈ MỨC ĐỘ TỐI THIỂU

Tiếng Anh

TOEIC 450

Khung năng lực ngoại

ngữ Việt Nam (Được

Bộ GD&ĐT cấp phép tổ

chức thi và cấp chứng

chỉ)

Bậc 3 

CEFR B1

IELTS 4.5

TOEFL ITP 450

TOEFL iBT 45

Tiếng Pháp DELF B1

Tiếng Trung HSK Cấp 3

Tiếng Nga TRKI B1

Tiếng Nhật JLPT N3

Nếu sinh viên có chứng nhận năng lực tiếng Anh CTUT do Trường Đại học Kỹ

thuật - Công nghệ Cần Thơ cấp



CHUẨN KỸ NĂNG 

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ

bản: Do Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ

Cần Thơ hoặc Trường Đại học Cần Thơ cấp

(Trừ trường hợp sinh viên học các chuyên ngành 

đào tạo về Công nghệ thông tin).



Phần 4

Hạng tốt nghiệp

Và thời gian trao bằng



HẠNG TỐT NGHIỆP

Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung

bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau:

a) Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ

3,60 đến 4,00;

b) Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 

đến 3,59;

c) Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 

đến 3,19;

d) Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ

2,00 đến 2,49.



THỜI GIAN TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Trường tổ chức xét và trao bằng tốt nghiệp vào

tháng 3 và tháng 9.

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được nhận

quyết định công nhận tốt nghiệp, bảng điểm học tập

toàn khóa và bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp chỉ cấp

một lần. Trường hợp bằng tốt nghiệp bị mất hoặc bị

hỏng, sinh viên nộp đơn cho Phòng Đào tạo đề nghị

cấp “Bản sao” bằng tốt nghiệp.



Phần 5

Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm



ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN QUA INTERNET

Bước 1. Truy cập: www.ctuet.edu.vn -> Cổng thông tin -> Sinh viên, phụ huynh

Bước 2. Đăng nhập tài khoản học tập cá nhân

http://www.ctuet.edu.vn/


ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN QUA INTERNET

Bước 3. Sinh viên chọn đăng ký học phần -> Chọn đợt đăng ký (học kỳ) -> Chọn 

đăng ký học mới, học lại, học cải thiện.



ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN QUA INTERNET

Bước 4. Chọn học phần cần đăng ký.

Lưu ý:  

+ Cột “Bắt buộc” nếu có dấu     là học phần bắt buộc, dấu      là 

học phần tự chọn.

+ Để con trỏ chuột ngay vị trí mã học phần học trước(a), tiên 

quyết (b), song hành (c) để hiển thị tên học phần.



ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN QUA INTERNET

Bước 5. Chọn lớp học phần và bấm đăng ký.

Lưu ý: 

• Sinh viên xem kĩ thông tin lớp học phần (trạng thái lớp học phần, thời gian học, số

lượng đăng ký, nhóm học, …)

• Các trạng thái lớp học phần:

+Đang lên kế hoạch: đang trong giai đoạn lên lịch học, sinh viên chỉ xem được.

+Mở lớp: được tự do đăng ký và hủy đăng ký nhưng chưa đóng học phí được.

+Chỉ đăng ký: được đăng ký nhưng không được hủy đăng ký, có thể đóng học phí.

+Đã khóa: không được đăng ký hoặc hủy đăng ký, có thể đóng học phí.



ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN QUA INTERNET

Bước 6. Kiểm tra thông tin các lớp học phần đã đăng ký

Lưu ý:

• Cột học phí là số tiền sinh viên cần phải nộp cho từng học phần.

• Thời hạn nộp học phí.

• Trạng thái học phí cột “thu” nếu có dấu là đã hoàn thành học phí, 

nếu có dấu là chưa hoàn thành học phí.

• Nút “Xem”: xem lịch học lớp học phần đã đăng ký.

• Nút “Hủy”: hủy đăng ký lớp học phần (chỉ hủy đăng ký khi lớp học

phần ở trạng thái “mở lớp” và chưa hoàn thành học phí).



ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN QUA INTERNET

Bước 7. Xem lịch học, lịch thi.



Một số nội dung sinh viên cần lưu ý

• Kế hoạch năm học (xem trên Web P. ĐT)

• Thông tin cá nhân: MSSV, TK email, TK thông tin

sinh viên (account sinh viên), TK ngân hàng

• Thông tin liên hệ: Mã lớp danh nghĩa, lớp học

phần, Thông tin CVHT, Lớp trưởng, Bí thư chi

đoàn…. (Đt, zalo, FB, email)

• Thông tin chung: Web Trường (Khoa, Đoàn

Khoa), FB (…) và vị trí Phòng chức năng (Đào tạo,

CTCT và QLSV, TC-KT, VP Khoa).



Xin trân trọng cám ơn!


