BQ CONG THIJONG
CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
TRUNG DI HQC CONG NGHIV HA NQi
Dc 1p — Tir do — Hnh phñc
S: 802/QD-DHCN

Ha Nôi, ngày 13 tháng 8 nám 2018

QUYET D!NH
V/v Ban hành quy dlnh xét hQc bng cho sinh viên
HIU TRIXONG
TRIXNG DAI HQC CONG NGHIP HA NQI
Can cir Quyt dnh s: 945/QD-TTg ngây 04/7/20 17 cüa Thu tuO'ng
ChInh phü ye vic phê duyt dê an thI diem dOi mOi co chê hoat dng cüa
Tri.thng Dai h9c Cong nghip Ha Ni;
Can cir quyêt djnh s& 4811/QD-BCT ngày 29/5/20 14 ccia Bô tru&ng B
Cong thirnng ye vic quy djnh chiLrc nãng, nhim vii, quyên han vâ co câu to
chüc cüa Truô'ng Dai h9c COng nghip Ha Ni;
Can cir Quyt djnh s: 14/2007/QD-BLDTBXH, ngày 24/5/2007 cüa b
Lao dng Thuo'ng binh và Xâ hi, ye ban hành Quy chê thi, kiêm tra vâ cOng
nhn tot nghip trong day nghê h chinh quy;
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Can cü Quyet djnh sO: 43/2007/QD-BGD&DT, ngày 15/8/2007 cua B
tru'&ng B Giáo diic va Dào Tao ye ban hành Quy ché dào tao dai h9c Va cao
dng chInh quy theo h thng tin chi;
Can cü Thông tu s: 57/2012/TT-BGDDT ngây 27/12/2012 cüa B
tri.thng B Giáo diic vâ Dào t?o s1ra diôi, bô sung mt so diêu cüa Quy chê dào
tao di hQc va cao dàng h chInh quy theo h thông tin chi, ban hành kern theo
Quyêt dnh sO 43/2007/QD-BGDDT ngày 15/8/2007 cüa B trung B Giáo
diic và Dào tao, có hiu lirc kê ttr ngây 10/02/2013;
Can cir Thông tu s: 16/2015/TT-BGDDT, ngày 12/8/2015 cüa B
trung Bô Giáo diic và Dâo tao ye ban hành quy chê dánh giá kêt qua rèn
1uyn cüa nguôi h9c th.rgc dâo tao trInh d dai h9c h chInh quy;
Can cir Quyt djnh s: 54/2008/QD-BLDTBXH, ngày 19/5/2008 cüa B
Lao dng Thuong binh và Xã hi ye ban hành Quy chê dánh giá kêt qua rèn
1uyn cüa h9c sinh, sinh viên h chInh quy trong các co sâ day nghê;
Can cir Quyt dnh s: 44/2007/QD-BGD&DT, ngày 15/08/2007 cüa B
truâng B Giáo dic và Dào tao ye h9c bong khuyên khIch h9c tp dOi vi h9c
sinh, sinh viên các tri1ng chuyên, truOng näng khiêu, các Co sâ giáo dic dai
h9c vâ trung cap chuyên nghip thuc h thông giáo dic quôc dan;
Can cü Quyt dnh s& 70/2008/QD-BLDTBXH, ngày 30/12/2008 cüa
B Lao dng Thrnng binh và Xã hi, ye h9c bong khuyên khich h9c nghê;

Can cir Thông tu s: 3 1/2013/TT-BGDDT, ngày 01/8/2013 cüa Bô
trrnngB Giáo diic và Dào tao ye viêc süa dôi, bô sung khoán 3 diêu 2 Quyêt
djnh so 44/2007/QD-BGD&DT, ngày 15/08/2007 cüa B truàng B Giáo diic
và Dào Tao ye hoc bong khuyên khich h9c tp dôi vi hpc sinh, sinh viên các
trung chuyên, tru&ng näng khiêu, các co sâ giáo dijc dai h9c Va trung cap
chuyên nghip thuc h thông giáo dye quôc dan;
Can cü Nghj dtnh s: 86/2015/ND-CP, ngày 02/10/2015 cüa Thu tithng
ChInh phü quy djnh ye co chê thu, quán 1 hc phi dôi vi co si giáo dye quôc
dan và chInh sách min, giâm hc phi, ho trçl chi phi h9c tp tir näm h9c 20 152016 den nãm hoc 2020-2021;
Can ci1 Thông tu s: 10/2016/TT-BGDDT ngày 05/4/2016 cüa Bt
trrnng B giáo dc và Dào tao ban hành quy ché cong tác sinh viên dôi vói
chuang trInh dào tao h chInh quy;
Xét d nghj cüa Trithng phông Cong tác HSSV,
QUYET JJJNH
Diêu 1: Ban hành kern theo Quy& djnh nay "Quy djnh xét h9c bng
khuyên khich h9c tp cho sinh viên";
Diu 2: Quyt djnh nay áp dung tü nãrn h9c 2017-2018và thay th
Quyêt djnh so: 337/QD-DHCN, ngày 30/03/2017 ye vic xét cap h9c bong
khuyên khIch hc tp cho sinh viên;
Diéu 3: Trithng các phông: To chirc hành chinh, Tài chinh k toán,
Cong tác h9c HSSV, Dào tao, TriRng các dpn vj có lien quan và sinh viên
chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay./
No'i nhân:
- Nhtx diêu 3
- Lu'u VT, CTHSSV
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QUY BJNH
Xét h9c hông cho sinh viên trtrô'ng Bi hçc Cong nghip Ha Ni
(Ban hành theo Quyêt d/nh so: /QD-DHCN, ngày thOng nOm 2018
cOa Hiçu trzthng trzthng Dcii HQC COng nghip HO Nç5i)
CHUNG I
NHJTNG VAN BE CHUNG
1. Can cü' ban hành quy djnh.
Can cü vào các Quyt djnh cüa Bô Giáo dçtc và Dào tao và B Lao dng
Thi.rang binh và Xã hi v ban hành Quy chê dâo tao và rèn 1uyn cho h9c sinh,
sinh viên:
1.1. Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cüa Thu tuóng ChInh
phü ye vic phê duyt de an thi diem dôi mâi Co chê hoat dng cüa Trung Dai
h9c Cong nghip Ha Ni;
1.2. Thông tu s: 57/2012/TT-BGDDT ngày 27/12/20 12 ciia Bô truông
B Giáo duc và Dào tao sira dôi, bô sung mt so diêu ci:ia Quy ché dào tao dai
h9c Va cao däng h chInh quy theo h thông tin chi;
1.3. Thông tu s: 16/2015/TT-BGDDT, ngày 12/8/2015 cüa B trung B
Giáo djc và Dào tao ye ban hành quy chê dánh giá kêt qua rèn 1uyn cüa ngui
h9c dugc dào tao trInh d dai h9c h chInh quy;
1.4. Quyt djnh s& 44/2007/QD-BGD&DT, ngày 15/08/200? cüa Bô
truâng B Giáo diic và Dào tao ye hc bong khuyên khIch h9c tp dôi vói h9c
sinh, sinh viên các triiông chuyên, triRmg näng khiêu, các co sà giáo dic dai h9c
và trung cap chuyên nghip thuc h thông giáo diic quôc dan;
1.5. Quy& djnh s: 70/2008/QD-BLDTBXH, ngày 30/12/2008 cüa B
Lao dng Thucing binh và Xã hôi, ye h9c bong khuyên khIch h9c nghê;
1.6. Thông tu s: 3 1/2013/TT-BGDDT, ngày 0 1/8/2013 cüa B trithng B
Giáo diic và Dào tao ye vic süa dôi, bô sung khoán 3 diêu 2 Quyêt djnh so
44/2007/QD-BGD&DT, ngày 15/08/2007 cüa B trithng B Giáo dçic và Dáo
Tao ye h9c bong khuyên khIch h9c tp dôi vó!i h9c sinh, sinh viên các trung
chuyên, truèng nang khiêu, các Co s giáo dc dai h9c và trung cap chuyên
nghip thuc h thông giáo diic quOc dan;
1.7. Nghj dnh s: 86/2015/ND-CP, ngày 02/10/20 15 cüa Thu tu&ig
ChInh phü quy djnh ye co che thu, quán 1 hçc phi dôi vâi co sà giáo diic quOc
dan và chInh sách min, giam h9c phi, h trçY chi phi hçc tp tir nãm h9c 20152016 den näm hoc 2020-202 1;
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1.8. Thông tu s: 10/2016/TT-BGDDT ngày 05/4/2016 cüa B trithng B
giáo dic Va Dào tto ban hành quy chê cong tác sinh viên dôi vói chu'ang trInh
dào tao h chInh quy.
2.Hi dng xét duyt hQc hông:
Vic xét duyt cp h9c bng khuyn khIch h9c tp cüa sinh viên nhà
truông do Hi dOng xét duyt hpc bong khuyên khIch h9c tp quy djnh.
Thãnh phãn hi dông gôm:
Chü tjch hi dng: Hiu tru&ng (hoc Phó hiu trithng phit trách dào tao
duçc Hiu tru&ng üy quyên);
Uy viên thiRmg trirc: Trithng phông hoc phó Phông Cong tác h9c sinh,
sinh viên (HSSV);
Các üy vien là dai din cüa các Phông Dào tao, To chüc Hành chInh, Tài
chInh kê toán, Doàn thanh niên, Hi sinh viên.
3.ChInh sách hçc hông
H9c bng khuyn khIch hQc tp nhm khuyn khIch nhttng sinh viên Co
thành tich xuât sAc trong h9c tap, thi tay nghê giOi và có kêt quA rèn luyn tot.
H9c bong duçc chia lam hai müc: H9c bong toAn phân vA h9c bong ban phân có
trj giá tuo'ng t'rng 100% vA 50% h9c phi.
Ngoài ra, sinh viên có th dAng k xét cp h9c bng tài trç tr các doanh
nghip, to chirc, cá nhân tài trg cho sinh viên cüa Trung.
4.IJôi tu'çng xét hQc hông
Sinh viên dai h9c, cao ding dang h9c tp h chInh quy dài han tai truO'ng
5.Xêp 1oii hQc bng
5.1. Sinh viên dào tao theo niên ch
loti rèn luyn
Xp loai h9c tp
Xuât sc (ti'x 9 dn 10)

XuAt sAc
Tot
Khá
(tü 90 dn 100) (tü 80 dn 89) (tir 70 dn 79)
Xut sc

GiOi

Khá

GiOi (tü 8 dn can 9)

GiOi

GiOi

Khá

KhA (tr 7 dn can 8)

Khá

Khá

Khá

5.2 Sinh viên dào tao theo tin chi
ê loai rèn 1uyn
Xp loai h9c tp
Xuct sc (tü 3.6 dn 4.0)

Xuât sac
TOt
Khá
(tü 90 dn 100) (tr 80 dn 89) (tr 70 dn 79)
Xutt sc

GiOi

Khá

GiOi (tü 3.20 dn can 3.59)

GiOi

GiOi

Khá

Khá (tr 2.50 dn can 3.19)

Khá

Khá

Khá

2

CHUONG II: TIEU CHUAN XET HOC BONG
1. Hçc bng toànkhóa
a) Sinh viên näm thu nht phâi dt mt trong các diu kin sau:
- Dtt giãi nht, nhi, ba các k thi Olympic quc t hotc dtt giai Nht k'
thi h9c sinh giôi cap quôc gia, cuc thi Khoa h9c k5' thut cap quôc gia duçic
tuyên thang vào trung.
- Thu khoa du vào các t hqp xét tuyn cüa Triiung;
b)Diu kin duy trI h9c bng cã khóa h9c:
- Sinh viên phâi dat thành tIch h9c $p loai khá, rèn luyn loai tot tru len
- Dtt khi luqng h9c tp theo quy djnh
- Không b k 1ut müc khin trách tr len.
2. H9c bng toàn phAn nàm thu nht: sinh viên phãi dat mt trong các
diêu kiên sau:
- 15 A khoa (dim xét tuyn cao nht sau thu khoa) các t hçp xét tuyn
cüa TriRng
Di vOi sinh viên dat giãi trong k' thi h9c sinh giói, thi Khoa h9c k thut
cap quôc gia tth len cung cap ho so minh chüng.
3. Hçc bng khuyn khich h9c tp
a) Tiêu chun
Sinh viên phâi dam báo các diu kin sau thI duçic xét cp h9c bng
khuyên khIch h9c tp trong phm vi qu5 h9c bong khuyên khIch h9c tip cua
Nhà triing.
- Xét h9c bng khuyn khIch h9c tp chi xét kt qua trong h9c k chInh
- Sinh viên có kt qua h9c ttp vâ rén luyn tü loai khá tru len.
- Không có mon hc nào trong kST xét h9c bng có dim thng kt dui 5
dôi vi hoc theo niên chê và dmi 1.0 dôi vói hoc theo tin chi.
- Dim trung bInh trung h9c kSi duçc tinh tu kt qua dim h9c phn lan
thu nhât (không tinh các hpc phân h9c trá n, h9c cãi thin diem, giáo dic the
chat, giáo diic quOc phông, tiêng anh dê an, tin h9c de an)
- Nhüng sinh viên duçic xét hçc bng, ngoài tiêu chun xp loai kt qua
hc tap, ket qua rén 1uyn nhu quy djnh trên thi sinh viên phâi có khOi lu'çng h9c
tp 15 tin chi (tru truung hçp do bô trI kê hoach không dü 15 tin chi)
- DM vâi sinh viên h lien thông hotc sinh viên kS' cui phái có khi
hrçng h9c tp 12 tin chi.
- Không bj k lut tr khin trách trô len
- Tng s tin chi di.roc xét h9c bng trong mt khóa h9c không duçc vuçYt
qua tong so tin chi trong chuong trInh dào tao ngành chInh dã duc Hiu truung
duyt.
b) Sinh viên tham gia các kST thi tay ngh dat giãi Nht cp quc gia, dat
giái ba trâ len cap khu virc hotc quOc tê và dat các diu kin xét hyc bng
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khuyn khIch h9c tp thI duçc xét cp hc bng khuyn khich hçc ttp toàn phn
môt näm hoc.
CHUNG III
NGUYEN TAC XET CAP HQC BONG KHUYEN KHICH HQC
TLP
1. Nguyen tc
1.1. Hçc bng khuyn khIch h9c tp duçc xét theo hçc kS';
1.2. Hang k' Nhà tnthng së t chirc xét hc bng cho sinh viên;
1.3. H9c bong duqc xét tü' trên xuông;
1.4. H9c bng xét theo khóa/ ngãnh;
1.5. Trong tru&ng hp xét h9c bng tü trên xung cho den khi ht qu h9c
bong duçic cap ma diem xét cuôi cüng có nhiêu sinh viên bang diem nhau,
Khoa!Trung tam ch9n theo thu tr u'u tiên sau:
a) Sinh viên thuc di tuçYng m côi Ca cha Va mc;
b) Sinh viên bj khuy& tat, sinh viên thuc nhóm yu th;
c) Sinh viên là can bô lap, can bt doàn hi hoc sinh viên tIch circ tham
gia phông cüa KhoalTrung tam và Nba triiang;
d) Sinh viên có h khu thuông trü a vüng có diu kin kinh t xã hi dc
bit khó khän
e) Co dim tIch lüy cao nht
Sau khi xét bet các th tir ru tiên, trong u'u tiên (e) nu có nhiu sinh viên
bang diem tIch lüy s do KhoalTrung tam dê xuât.
2. Loii h9c bng
- Hoc bng khuyn khIch hc tp ducc chia 1am 2 1oii: h9c bng KKHT
toàn phân và h9c bong KKHT ban phân có trj giá ti.wng rng 100% và 50% h9c
phi tuo'ng irng h dai trà:
- H9c bng KKHT toàn phn dành cho sinh viên dat dim h9c tp Va rèn
1uyn lOai Xuât sac.
- H9c bng KKHT ban phn dành cho sinh viên dat dim h9c tp loai khá
và rén 1uyn lOai khá trâ len.
- Müc hc bng do Hiu truâng quy djnh hang näm.
3. Ngun qu5 hQc hông
Qu' h9c bng hang näm do Hiu tru&ng nba truang quyt djnh, can ca
theo tInh hInh tài chinh nhà tru'&ng vâ duçc trich tr nguôn thu hc phi.
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CHU'NG IV
XET HOC BONG TAI TR T CAC DOANH NGHIP
TO CHtC, CA NHAN
1. Tiêu chun xét hQc bng tài trc
Can cir tiêu chI, s lucing xét chn theo yêu cu cüa don vi tài trg
2. Quy trInh hithng dn xét h9c bong tài trçY
Biiic 1. Trung tam Hçip tác doanh nghip là dàu mi tip nhn thông tin
h9c bong tài trq tr các to chirc Ca nhân ben ngoài tnrYng
Bithc 2. Phông Cong tác HSSV tiêp nhn thông tin tr Trung tam Hçip tác
doanh nghip. Thông báo den Khoa/Trung tam, sinh viên thông tin ye h9c bong
và th?yi hn np ho so thông báo trén website Phông CTHSSV
Bithc 3. H& thi hn np h so Phông Cong tác HSSV tong hçp ho so,
Buâc 4. Phông CTHSV ph& hcp vi Khoa/TT xét ch9n sinh viên nhn
hc bong theo tiêu chI cüa don vj tài trcl.
Bmc 5. Phông CTHSSV tng hçp danh sách trInh giám hiu phê duyt
Brnc 6. Sau khi trInh giám hiu phê duyt, Phông Cong tác HSSV
Chuyên danh sách dà duçc phê duyt cho Trung tam Hcm tác doanh nghip.
Brnc 7. Trung tam Hcrp tác doanh nghip lam cong van kern theo danh
sách dã duçic phê duyt cho don vj tài trçl. Dông thñ các lam thU tiic lien quan
cho sinh viên nhn h9c bong.
Buôc 8. Các don vi tài trçi thông báo danE sách sinh viên duqc nhn h9c
hông. Phông CTHSSV thông báo danh sách sinh viên nhn h9c bong trên
website Phông CTHSSV
BuOc 9. Phông CTHSSV luu s theo dOi sinh viên nhn hc bng tài trg.
Lixu 2: Mt sinh viên chi du'çc nhn mt loi h9c bng tài trçr trong mt
nãm h9c. Tnthng hçip dc bit nêu mt sinh viên nhn tir 02 hc bong (do tiêu
chI cUa nhà tài trci) se do Hiu truâng quyêt djnh.
CHUNG V
TRACH NHIM CUA CAC DON V LIEN QUAN TRONG VIC
XET CAP HQC BONG
1. Phông Cong tác H9c sinh Sinh viên:
- Là don vj du mi tip nhtn h so dàng k xét cp H9c bng;
- Chu trI thm dnh h so däng k xét cp h9c bng;
- Lam các thU tc cn thit dê thành 1p Hi dng và t chUc xét cp Hçc
bong;
- Phi hçip vôi các don vi lien quan lam thU tiic cp H9c hông cho sinh
viên.
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2. Phông Dào tao: Cung cp danh sách sinh viên dü diu kin v h9c 1irc,
kêt qua xét tuyên dâu vào dê xét cap h9c bong;
3. Trung tarn darn bào cht luçing: Cung cp danh sách sinh viên dü diêu
kiin ye h9c hrc, kêt qua rèn 1uyn âê xét hQc bong;
4. Các Khoa/TT dào tao:
- Phi hçp kim tra 1i danh sách sinh viên dñ diu kin xét h9c bng và
danh sách sinh viên &rçlc nhn h9c bong.
Quy djnh nay có hiu hrc tr näm h9c 2017-2018 và thay th quyt djnh
so: 337/QD-DHCN, ngày 30/3/20 17 ye xét và cap h9c bong sinh viên cüa Hiu
truâng Trrning Dai h9c Cong nghip Ha Ni.
Quy djnh nay s duqc xern xét sira di, bô sung khi có thay di v chInh
sách cüa Nba nuâc và nguôn tài chInh cüa tnthng và khi có thay dôi ye tiêu chi
dánh giá kêt qua h9c tp va rén 1uyn cüa hc sinh, sinh viên./,/
Noi nl,ân:
- Giám hiêu chi dao
- Các KhoalTrung tAm dào tao
- Luu VT, CTHSSV
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