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BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO, HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

 

Trong đợt gặp gỡ sinh viên hang năm, có rất nhiều câu hỏi thắc mắc của sinh viên 

liên quan tới hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo, hoạt động khác. Khoa Điện 

Điện Tử tổng hợp các câu hỏi này và gởi tới trang tư vấn online để giúp sinh viên 

giải đáp các thắc mắc thường gặp. 

1. Bị buộc thôi học 

Hướng dẫn thực hiện của trường 

- Việc xử lý học vụ sau mỗi học kỳ và năm học được tính theo thang điểm 10. 

- Sau mỗi học kỳ sinh viên bị thông báo thử thách học vụ nếu có thang điểm trung 

bình chung học kỳ đạt dưới 3,00. 

- Việc xét buộc thôi học được tiến hành theo năm học (vào tuần thứ 50 của năm học), 

sau khi được xếp hạng năm đào tạo như hướng dẫn thực hiện của trường tại điều 14, sinh 

viên bị buộc thôi học nếu bị rơi vào một trong các trường hợp sau: có điểm trung bình 

chung đạt dưới 3,00 đối với sinh viên năm nhất; dưới 3,50 đối với sinh viên năm thứ hai; 

dưới 4,00 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 4,50 đối với sinh viên các năm tiếp theo 

và cuối khóa; 

- Sinh viên bị buộc thôi học vì lý do học lực có thể xin chuyển sang chương trình đào 

tạo đại học không chính quy hay sang trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp, thủ 

tục bao gồm: 

a) Sinh viên viết đơn gửi phòng đào tạo; 

b) Sau khi được phê duyệt sinh viên nộp đơn tại phòng Tuyển sinh và công tác sinh 

viên để làm thủ tục xếp lớp. 

c) Sinh viên đăng kí học theo chương trình đào tạo mới và làm thủ tục xin bảo lưu 

điểm tại phòng đào tạo. 

2. Học cùng lúc hai chƣơng trình 

1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm 

một chương trình thứ hai để tốt nghiệp được cấp hai bằng. 



2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình: 

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở 

chương trình thứ nhất; 

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất; 

c) Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất; 

3. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực 

yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. 

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là 

thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 điều 6 của quy 

chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần 

có nội dung và kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất. 

5. Sinh viên được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp 

ở chương trình thứ nhất. 

Hướng dẫn thực hiện của nhà trường 

- Việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo được thực hiện tại phòng đào 

tạo. 

3. Xếp loại tốt nghiệp 

- Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa 

học, như sau (theo thang điểm 10): 

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 9,00 đến 10,00; 

b) Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 8,00 đến 9,00; 

c) Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 6,50 đến 8,00; 

d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 5,00 đến 6,50. 

- Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và 

giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 

a) Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy 

định cho toàn chương trình; 

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. 

Các sinh viên không tốt nghiệp nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển 

qua các chương trình khác theo hướng dẫn thực hiện của trường. 

4. Tín chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh 

Theo thông tư 31/2012/TT-BGDĐT về giáo dục quốc phòng có hiệu lực ngày 

29/10/2012 thì hệ Cao đẳng và Đại học chính quy học Quốc phòng giống nhau. Trước 

thông tư này thì hệ Cao đẳng học ít hơn Đại học 1 học phần nên khi lên chuyển tiếp phải 

học bổ sung 1 học phần còn thiếu. Trường hợp chứng chỉ cấp trước ngày trên phải học bổ 

sung quốc phòng cho những TC còn thiếu. 



5. Chuẩn tiếng Anh đối với các khóa từ 2012 trở về sau: 

- TOEIC 450 đối với sinh viên khóa 2012 đến 2014. Từ khóa 2015, chuẩn tiếng Anh 

là TOEIC 500. 

- Nhà trường sẽ tổ chức các kì thi tiếng Anh đầu ra cho sinh viên trường. Bên cạnh 

đó, nếu sinh viên không tham gia kì thi do trường tổ chức thì có thể tham gia thi tại các 

trung tâm quốc tế IIG ngoài và lấy bằng nộp về trường để làm điều kiện xét tốt nghiệp. 

6. Học hệ sƣ phạm/Chứng chỉ sƣ phạm: 

Sinh viên các ngành ngoài sư phạm có thể học thêm chứng chỉ sư phạm tại Viện Sư 

phạm Kỹ thuật theo lịch học do Viện sắp xếp. 

7. .Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp thi liên hệ ai và thủ tục nhƣ thế nào? Tự liên 

hệ xin nơi thực tập hay nhà trƣờng giới thiệu? 

Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp liên hệ với chủ nhiệm bộ môn và giáo viên hướng dẫn 

để nhận công văn gửi đi thực tập, phiếu tiếp nhận,...Việc liên hệ nơi thực tập, sinh viên có 

thể tự tìm nơi thực tập phù hợp với bản thân. Trong trường hợp không tìm được nơi thực 

tập thì GVHD hoặc BM sẽ giới thiệu nơi thực tập cho sinh viên. 

8. Thông tin facebook đội nhóm Khoa Điện Điện Tử 

1/Câu lạc bộ Điện  Điện tử SPKT: https://www.facebook.com/groups/caulacbo.diendien

tu/ 

2/Sinh viên Khoa Điện  Điện tử (ĐH SPKT TPHCM): https://www.facebook.com/grou

ps/1500721950168578/ 

3/ Đoàn TN Hội SV Khoa Điện -Điện Tử SPKT: https://www.facebook.com/EEESPKT 

4/"Robot tìm đường trong mê cung" - Khoa Dien - Dien Tu -

 DHSPKT Tp.HCM: https://www.facebook.com/groups/552387038164731/ 

5/English Speaking Club - FEEE –

 HCMUTE: https://www.facebook.com/groups/564610063560657/ 

6/Micromouse SPKT: https://www.facebook.com/groups/313694628810022/ 

7/ EEE-Club: https://www.facebook.com/groups/1520354274872789/     

9.Sinh viên chọn đề tài NCKH và giảng viên hƣớng dẫn nhƣ thế nào? 

Mỗi nhóm đăng kí 01 đề tài với 01 giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn có thể 

là giảng viên trong khoa, giảng viên từ khoa khác. Các trường hợp khác phải hỏi ý kiến 

thầy Lê Chí Kiên (kienlc@hcmute.edu.vn) Phó Trưởng khoa Điện - Điện Tử) phụ trách 

vấn đề nghiên cứu khoa học của khoa hoặc phòng Quản lí Khoa học cà Quan hệ Quốc tế; 

- Các nhóm chủ động gặp gỡ các giảng viên để được tư vấn chọn đề tài phù hợp. 
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10.Về ĐAMH, ĐATN em có thể đề xuất GV hƣớng dẫn đƣợc không? 

Hàng năm BM sẽ cho sinh viên đăng ký GVHD đối với LVTN. Với những nguyện 

vọng đăng ký từ sinh viên, BM sẽ xem xét và sắp xếp GV hướng dẫn sao cho phù hợp với 

chuyên môn và nguyện vọng. 

 


