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QUYET DNH 
Ban hành Quy dnh cong nhn giá trl  chuyn dôi kt qua h9c tp và khôi hrçrng 

kiên thfrc, k näng dã tIch lüy cüa ngirô'i hQc dtrçrc min trir khi thrc hin chiYng 
'A A A trinh dao to lien thong di hçc tu Trirong Dai h9c Nguyen Tat Thanh 

HIIU TRUNG TRU'NG DAI HQC NGUYEN TAT THANH 

Can cii' Quylt d/nh s 621/QD-TTg ngày 26/4/2011 cia Thi tu'óng GhInh phü v 

viçc thành lçip Tru'&ng Dgi hQc Nguyln Tt Thành; 

Can c Quylt djnh s6 02/QD-HDT ngày 11/8/2020 cza H5i dng Tru'àng ve ban 

hành Quy chl Td ch&c và hogt d5ng cza Tru'&ng Dgi hQc Nguyen Tth Thành; 

Can c Quyét djnh s 18/201 7/QD-TTg ngày 31/5/2017 cüa Tith tw&ng ChInh 
phz quy djnh ve lien thông gitba trinh d5 trung c4p, trinh d5 cao dng v&i trinh d5 dgi 

hoc, 

Can c& Quylt djnh s6 98/QD-NTT ngày 15/3/2018 cla Hiu trwóng Trw&ng Dcii 

hQc Nguyln Tt Thành ve vic ban hành Quy ché dào tgo dgi hQc, dqi hQc lien thông 

h chInh quy theo h thing tin chi; 

Theo d nghj cia Tru'ó'ngphông Quán l Dào tgo. 

QUYET IilNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh cong nhn giá trj chuyn 

di kt qua h9c tp và khi luqng kin thirc, k' näng dâ tIch iQy cüa nguYi hoc duoc 

min trt'r khi thirc hin chumg trinh diào to lien thông dai  h9c ti Tru&ng Dii h9c 

Nguyn Tt Thành. 

Oiu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành ti'r khóa tuyn sinh näm 2021. 

Oiêu 3. Trung phông Quãn 1 Dào tto, Trung các KhoaNin, Giám dc Trung 
tarn Tu vn Tuyn sinh, Thu truâng các dcm vj lien quan chju trách thim thi hành 
quyêt djnh na 

Noi n1:n: 
- HDT; 
- BGH; 
- TT.TVTS, CTSV; 
- Các KhoaNin lien quan; 
- Luu: VT, QLDT. 



BO GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

TRIX(NG DH NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

QUY DNH 

V vic cong nhn giá trj chuyn dôi kt qua hçc tp và khôi hrçrng kin thü'c, 
k5 nàng dä tich lily cüa ngtrôi hçc thrçc min tril' khi thçrc hin chu'o'ng trInh 

dào tto lien thông dti hQc tii TrirOng Dti hçc Nguyn Tt Thành 
(Ban hành kern theo Quylt djnh s A /QD-NTT ngàyOli tháng  Q7t  nàm 2021 

cia Hiu trithng Tru'ô'ng Dqi hQc Nguyln Tát Thành) 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di ttrçYng áp ding 

1. Quy djnh nay quy djnh vic xét cong nhn giá trj chuyn di kt qua hyc tp 

va khi luçmg kin thüc, k5 näng dà tIch ffiy cüa nguYi hçc duçic min trir khi thirc 

hin chucmg trinh dào tao  lien thông tCr trung cp, cao ding len dai  hpc. 

2. Quy djnh nay áp diving di vâi sinh viên trung Dai  h9c Nguyn Tt Thành. 

Diu 2. Can cu d xét min và cOng nhn dim 

- Chucmg trInh dao tao  lien thông trinh d dai  h9c là chuong trInh dào tao  trInh d 

dai h9c tuang rng theo ngành!chuyên ngành dang ap diing tai  Trithng  Dai  h9c Nguyn 

Tat Thành. Chuang trInh dào tao  duc 1%ra chn ap dçing cho khóa tuyn sinh lien 

thông phü hçip vi l trInh h9c tp cüa sinh viên sau khi nhp hçc. 

- Bang dim toàn khóa cüa sinh viên dà hoàn thành a trInh d cao ding hoc 

cp, và các chüng chi có lien quan. 

Diu 3. Nguyen tc xét min và cong nhn diem 

1. Di chiu, so sánh v chun du ra, ni dung chuang trInh dào tao,  khi lung 

h9c tap, phuang pháp dánh giá và kt qua h9c tp cüa nguai h9c chuang trInh dào 

tao trInh d trung cp hotc trInh d cao ding vâi chucmg trInh dào tao dai h9c hin 

hành cüa Trueing Dai  h9c Nguyn Tt Thành. 

2. Xét cong nh.n giá trj và chuyn di kt qua hc tp các h9c phnImôn h9c tcr 

trinh d cao d&ng, trung cp sang trInh d dai  hc thuc chuong trinh dào tao dai hc 

tai trithng  Dai  hc Nguyn Tt Thành theo nguyen tc sau: 

- Quy di s dan vj h9c trinh (D\THT), s tit, s tin chi (TC) cUa các h9c 

phnImôn h9c trong chuang trInh dào tao a trInh d cao ding, trung cp cüa cac 

Tru&ng khác sang s tin chi thuc chuang trInh dào tao  trinh d dai  h9c  tai  truang  Dai 
h9c Nguyn Tt Thành theo nguyen tc tuo'ng duang. 
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- H9c phn1môn h9c a trInh d cao ding, trung cp cO cüng ten ho.c tuong tr và 

có s DVHT/TC tiro'ng throng so vai hçc phn a trInh d dai  h9c duçc chuyên diem. 

- H9c phn trInh d dai  h9c thrqc xác djnh là hcrp nMt tr hai hay nhiu h9c 

phn/môn h9c dã h9c và dt i trInh d cao dâng, trung c.p dng thai có tng s 

DVHT/TC tucing throng thI duçrc xem xét cong nhn và chuyn dim. Khi d5, dim 

hçc phn trInh d dti h9c duçic cong nhn là dim trung binh chung vâi tr9ng so 

tuong üng là s DVHT/TC các mon h9c thnh phn dà h9c và dat a trmnh d cao dng, 

trung cap. 

- Tru?mg hçrp s luçmg h9c phnImôn hc a trInh d cao ding, trung cp cüng ten 

hoc tuong tr vai nhiu h9c phn a trmnh d dai  hc thI u'u tiên xem xét cOng nhn và 

chuyn dim các h9c phn dai  cucmg, Co S1 ngành. 

- Hoc phn Giáo diic th chat và Giáo diic quc phOng - An ninh duçc xem xét 

min h9c nu sinh viên dà hoàn thành chucrng trInh h9c a trinh dO cao däng, trung cp 

phü hqp vai s tit/DVHT/TC cüa chuong trInh trInh dO dai hpc và có chrng chi phü 

hçip. 

3. Các truang hçp dc bit khác së do HOi  dng xét d xut d Hiu truang xem 

xét cOng nhn. 

Diu 4. To chuc và quy trInh thirc hin xét min và cong nhn diem 

Trung tam Tu vn Tuyên sinh rot phiu dim toàn khóa üa thI sinh trüng tuyn 

Co nhp hçc gai v phOng Quãn l Dào tao  tng hçip chuyn dn trng HOi  dng xét 

cong nhn dim. 

Hiu trrnmg thành 1p HOi  dng xét cong nhn giá trj chuyn di kt qua h9c tap. 

HOi dng xét cOng nhn giá trj chuyên di kt qua h9c tp trên co sâ nhOTlg 

nguyen tc nêu tai  Diu 3 quy djnh nay d xut cOng nhn giá trj chuyên di kt qua 

hc tp và khi luçing kin thüc, k9' näng dã tIch lüy cUa nguai hc dLrgc mien trir khi 

thrc hin chuong trinh dào tao  lien thông dai  h9c. 

PhOng Quãn l Dào tao  chju trách nhim: rà soát kt qua d nghj cOng nhn giá 

trl chuyn di kt qua h9c tp và khi luçng kin thOc, k5 nàng da tIch lUy cüa môi 

sinh vien (kern biên bàn xét và cOng nhn dim h9c phn cüa HOi  dng); tng hç'p kt 

qua xët min và Cong nhn dim hçc phn; trinh Hiu truâng phê duyt; Cong b k& 

qua xét min và cOng nhn dim h9c phn cho sinh viên. 
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Bang dim cüa ngui h9c lien thông phãi ghi dy dü kt qua h9c tp các hçc 

phn trong thai gian dào tto lien thông ti Trithng Dai  h9c Nguyn T.t Thành và các 

h9c phnJmôn h9c duçc xét cong nhn chuyn di kt qua h9c tp theo quy djnh. 

Diu 5. To chti'c thirc hin 

PhOng Quãn 1 Dào tto phi hçp vi Phông Cong tác sinh viên, các KhoalTrung 

tâmIVin quãn 1 sinh viên trin khai và t chüc thirc hin Quy djnh nay; ghi nhn, 

kim tra và d xut xir 1 nhftng trithng hçp vi phm quy djnh; huàng dan, giãi dáp 

thc mc cüa ngu1i h9c v các vn d có lien quan, giãi trInh khi có yêu cu cüa Ban 

Giám hiéu. 

Nhftng tru?ing hçip phát sinh chua cO trong quy djnh nay giao phOng Quãn 1 Dào 

tao phi hçip vâi các KhoalTrung tâm!Vin chuyén mOn tng hp trInh Hiu truâng 

xem xét quyêt dinh./. 
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