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THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH CẢNH BÁO, XỬ LÝ HỌC VỤ  

VÀ GỬI KẾT QUẢ HỌC TẬP, ĐIỂM RÈN LUYỆN HK2/2019-2020 
(Trích thông báo số 1441/TB-TĐT ngày 27/8/2020) 

Nhà trường thông báo kế hoạch gửi kết quả học tập, điểm rèn luyện HK2/2019-2020; kết quả cảnh 
báo học vụ, xử lý học vụ HK2/2019-2020 theo quy định trong Điều 13 của Quy định tổ chức và quản lý 
đào tạo trình độ đại học như sau: 

Số 
TT 

Thời gian Nội dung 

1.  21/9 -12/10/2020 
P.ĐT-MT gửi tin nhắn cho phụ huynh SV theo thủ tục TT/P.CTHSSV/08: 
Đợt 1: ngày 21/9/2020 
Đợt 2: ngày 12/10/2020 (các lớp thi lần 2) 

2.  21/9 - 12/10/2020 

Khoa thông báo cho SV và gửi email SV nằm trong danh sách cảnh báo học 
vụ và xử lý học vụ 
Đợt 1: ngày 21/9/2020 
Đợt 2: ngày 12/10/2020 (các lớp thi lần 2) 

3.  22/9 – 16/10/2020 

- Cảnh báo học vụ: Khoa tiếp nhận phản hồi, tư vấn và giải đáp thắc mắc 
cho Phụ huynh  liên quan đến kết quả học tập của SV. Khoa yêu cầu SV 
làm bản cam kết học tập nghiêm túc để không bị cảnh báo học vụ ở học kỳ 
tiếp theo. SV nộp đơn chuyển bậc đào tạo, xin cứu xét học tiếp tại Văn 
phòng khoa. Đối với đơn xin cứu xét học tiếp, SV phải cam kết  
- Xử lý học vụ: Khoa tiếp nhận phản hồi, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho 
Phụ huynh, nhận đơn chuyển bậc đào tạo, đơn cứu xét của SV/phụ huynh 
SV. Đối với đơn xin cứu xét học tiếp SV phải cam kết tham gia học tập 
nghiêm túc, nếu tiếp tục bị xử lý học vụ nhà trường sẽ xử lý theo quy định 
Đợt 1: ngày 22/9 - 25/9/2020 
Đợt 2: ngày 13/10 - 16/10/2020 (các lớp thi lần 2) 

4.  
28/9 - 21/10/2020 

Đối với trường hợp chưa nhận được phản hồi từ SV/phụ huynh bị xử lý học 
vụ, Khoa liên hệ phụ huynh SV qua điện thoại và nhận đơn cứu xét học tiếp 
(nếu có).  
Đợt 1: ngày 28/9-06/10/2020  
Đợt 2: ngày 19/10-21/10/2020 (các lớp thi lần 2) 

5.  22/10 - 
09/11/2020 

Đối với SV không được Hội đồng cứu xét cho học tiếp, Khoa liên hệ trao đổi 
cụ thể với SV và gia đình, hướng dẫn SV làm đơn chuyển bậc đào tạo (đối với 
những ngành Trường có đào tạo cao đẳng) 
Đợt 1: ngày 22/10/2020  
Đợt 2: ngày 09/11/2020 (các lớp thi lần 2) 
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Số 
TT 

Thời gian Nội dung 

6.  22/10 – 
16/11/2020 

SV nộp đơn chuyển bậc đào tạo tại văn phòng Khoa (đối với trường hợp SV không 
được Hội đồng cứu xét cho học tiếp), Khoa chuyển đơn cho P.ĐH. 
Đợt 1: ngày 22/10-28/10/2020  
Đợt 2: ngày 09/11-16/11/2020 (các lớp thi lần 2) 
 

7.  09/11 -
26/11/2020 

P.ĐH dự thảo quyết định xử lý học vụ trình Ban Giám hiệu. 
Đợt 1: ngày 09/11-10/11/2020  
Đợt 2: ngày 25/11-26/11/2020 (các lớp thi lần 2) 

 


