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TRUNG DH NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Se1:  4 AA  /QD-NTT TP. H ChI Minh, ngàyO tháng .11 nám 2021 

QUYET DTNH 
V vic Ban hành quy dlnh  diu kin, thu t,ic tiêp nhn h9c lien thông; 

cong nhn, chuyn dôi tin chi và min trir h9c phn cho sinh viên lien thông 
tii Trtrông Di hQc Nguyn Tat Thành 

HIU TRIYNG TRUNG flu HOC NGUYEN TAT THANH 

Can th Quyê't dinh so' 621/QD-TTg ngày 26/4/2011 cz'ia Thi tztóng C'hInh phi v 

viçc thành lqp Tru'ô'ng Dgi hQc Nguyen Tdt Thành, 

Can cii' Quyet djnh so' 02/QD-HDT ngày 11/8/2020 cia Hi dng Trithng v ban 

hành Quy ché' To' chi'c và hogt dng cüa Truô'ng Dgi hQc Nguyen Tä't Thành, 

Can ci' Thông tu' so' 08/2021/TT-BGDDT ngày 18/3/2021 cia Bó trzthng B5 Giáo 

dyc và Dào tao vo' vic ban hành Quy ché' dào tao trInh d dgi hQc; 

Can th Quyê't d.inh so' 369/QD-NTT ngày 3 0/3/2021 Si'ra do'i bo' sung mt so' dio'u 

cia Quy cho' dào tgo dgi hQc, dai hQc lien thông hç chInh quy theo hç thó'ng tin chi ban 

hành kern quylt djnh sO' 98/QD-NTT ngày 15/3/2018 cia Hiu trzthng Trw&ng, 

Theo do' nghj cza Tru'ó'ngphông Quán l Dào tgo. 

QUYET fl!NH: 

fliu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy dinh diu kin, thu tic tip nhn 

h9c lien thông; cong nhn, chuyn de1i tin chi và min trir hpc phn cho sinh viên lien 

thông ti Trumg Di hçc Nguyn Tt Thành. 

fliêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành tr khóa tuyn sinh näm 2021. 

Diu 3. TruOng phOng Quãn 1 Dào tio, Giám de1c Trung tam Tu van tuyên sinh, 

Truô'ng các Khoa/VinITrung tam, Thu truOng các dan vj và cá nhân có lien quan chu 

trách nhim thi hành Quyêt djnh này./ 
- 

N4ii nhân: 
- HDT; 
- BGH; 
- TT.TVTS, CTSV; 
- KhoaIVin1TT; 
- Lu'u: VT, QLDT. 



BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIXONG DH NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

QUY D!NH 
Diu kin, thu tic tiép nhn h9c lien thông; cong nhn, chuyên dôi tin chi và 

min trñ' h9c phãn cho sinh viên lien thông ti tru'ô'ng Dai h9c Nguyn Tat Thành 
(Kern theo Quyé't djnh so' 14AA./QD-NTT ngày O7. tháng 4 nàrn 2021 

cia Hiçu trzthng Trzthng Dgi hQc Nguyên Tat Thành) 

Diu 1. Phm vi diêu chinh và dôi tuQng áp diing 

1. Quy djnh nay quy djnh diu kin, thu tiic tip nhn h9c lien thông trInh d di 

h9c; cong nhân, chuyn di tin chi và min trr h9c phn (g9i tt cong nhtn kt qua 

hc tp và chuyn di tin chi) cho sinh viên h9c lien thông dà tt nghip trInh d di 

hoc. 

2. Quy djnh nay áp ding di vOi sinh viên dà t& nghip trInh d di h9c hçc lien 

thông trInh d di hçc tai  Trrnrng Dii hçc Nguyn Tt Thành (Tru?ng). 

Diêu 2. Can cfr ctê xét cong nhân kêt qua hQc tp và chuyên dOi tin chi 

1. Chuo'ng trInh dào tao lien thông trInh dO dai hoc là chuo'ng trInh dào tao trinh  DiI H 

'NGUYENTA' 
d di h9c Prong i'xng theo nganhlchuyên ngành dang áp diing ti Trung. Chuong 

trinh dào to ducic 1ra ch9n áp ding cho khóa tuyn sinh lien thông phü hçp vâi 

trInh hoc tap cüa sinh viên sau khi nhâp hoc. 

2. Bang dim toàn khóa cüa sinh viên dã hoàn thành a trInh d di h9c ngành 

khác, và các chirng chi có lien quan. 

Diu 3. Diu kin, thu tiic tiêp nhân hQc lien thông 

1. Ngui dã tM nghip di bce duçic dir tuyn và hc lien thông d nhQn them 

rnt bang t6t nghip di hc cüa mt ngành dào to khác ti Truang. 

2. Truang áp diing thng nht phuong thüc dào to theo tin chi cho ttt cã các 

ngành tuyn sinh lien thông dam bão da CO ti thiu 03 khóa tuyn sinh theo hInh thrc 

chinh quy. 

3. Nguii hc lien thông thirc hin chuo'ng trInh dào to và dàng k hc t.p theo 

k hoch chung nhu các sinh viên trInh d di hçc cüng hinh thrc dào tio. 

4. Hang näm, Truang ban hành thông báo chi tit v diu kin, thu tVc  xét tuyên, 

và t chiirc dào to lien thông. 
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Diu 4. Nguyen tiic cong nhn kt qua hQc tp và chuyên di tin chi 

1. Kt qua hpc tp cüa nguô'i h9c dã tich iQy tr trinh d di h9c cüa mt ngành 

dào tao  khác (gçi tat là Ngành 1) du'gc Truô'ng xern xét cong nhn, chuyn di sang tin 

chi cüa nhüng h9c phn trong chu'ang trInh dào tao  theo h9c (gpi tt là Ngành 2). 

2. Hôi dng chuyên mOn cüa Trung xem xét cong nhn, chuyên dôi tin chi trên 

Ca sâ di sánh chun du ra, ni dung và khi luçmg h9c tap, cách thüc dánh giá h9c 

phn và các diu kin bâo darn chat luçing thirc hin chuang trinh theo các cap d: 

a) Cong nhn, chuyn di theo tmg h9c phn; 

b) Cong nhn, chuyn di theo tüng nhóm h9c phn; 

c) Cong nhn, chuyn di theo Ca chuang trinh dào tio. 

3. Mt s ni dung chi tit khác khi xern xét cong nhn và chuyn di 

a) Quy di s dan vj h9c trInh (DVHT), s tit, sé tin chi (TC) cüa các hçc 

ph.nImôn hçc trong chuo'ng trinh dào tao  Ngành 1 sang s tin chi thuc chuang trInh 

dào tao  trmnh d dai  h9c  tai  Trumg (Ngành 2) theo nguyen tac tuang duong. 

b) H9c phn/môn h9c Ngành 1 cüng ten hoc tuang tr và có s6 DVHT/TC tuang 

duang so vi h9c phn a Ngành 2 dugc cOng nhn chuyn dim. 

c) H9c phan Ngành 2 duçic xác djnh là hçip nhat tü hai hay nhiu hçc phnImôn 

h9c dã h9c và dat  Ngành 1 dng thai có tang s DVHT/TC tuong duang thj duc 

xem xét cOng nhn chuyn dim. Khi do, dim h9c phn Ngành 2 dugc cong nhn là 

dim trung binh chung vâi tr9ng s tuang 1rng là s DVHT/TC các h9c phnImôn h9c 

dahpcvàdat aNgành 1. 

d) Trumg hcp s luçing h9c phnImôn h9c Ngành 1 cüng ten hoc tucrng tçr vâi 

nhiu h9c phn a Ngành 2 thI uii tiên xem xét cong nhn chuyn dim cãc h9c phn 

dai cuong, co sâ ngành. 

4. Hçc phn Giáo dçic th chat va Giáo dic quc phOng - An ninh duc xem xét 

min h9c nu sinh viên dã hoàn thành chuang trinh h9c phü hçip v ni dung, so 

titLDVHT/TC vai chuang trinh a Ngành 2 và cO chü'ng chi phU hçip. 

5. Khi luçrng ti da duçc cOng nhn, chuyn di không vuçt qua 50% khOi 

luqng hçc tp ti thiu cüa chuang trInh dào tao;  riêng di vói ngành dào tao  giáo vien 

thirc hin theo huo'ng dn cüa B Giáo dic và Dào tao. 

6. Các truang hcip dc bit khác së do Hi dng chuyên mOn d xuat d Hiu 

truang xern xét cOng nhn. 
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Diu 5. Quy trInh xét cong nhn kêt qua h9c tp và chuyên dôi tin ch 

1. B phn nhn h sa rut phiu dim toàn khóa cüa thI sinh tráng tuyên Co nhp 

h9c güi v phOng Quãn 1 Dào to thng hgp chuyn dn tirng Hi dng chuyén mon 

xét cong nhn. 

2. Hiu trung thành 1p Hi dng chuyên mon cho lung ngành xét cOng nhn 

kt qua hçc tp và chuyn di tin chi. 

3. Hi dOng chuyên mOn xét cOng nhn kêt qua h9c tp và chuyn di tin chi cho 

tüng sinh viên trên Co sâ nhthig nguyen tc nêu ti Diu 4 Quy djnh nay. 

4. PhOng Quãn 1 Dào to chu trách nhim: rà soát kt qua d nghj cong nhan và 

chuyn di tin chi cüa ti1ng sinh viên (kern biên ban h9p xét cOng nhn k& qua h9c tp 

và chuyn di tin chi cüa Hi dng chuyên môn); tng hgp kt qua h9c tp ducic cOng 

nhân va chuyn di tin chi trInh Hiu trrnng phê duyt; cong b kt qua xét cOng nhn 

va chuyn di tin chi cho sinh viên. 

5. Bang dim cüa ngu?ii h9c lien thông duçc ghi dy dü kt qua h9c tp các h9c 

phn trong thO'i gian dào to lien thông ti Trung và các hçc phnImOn h9c duçc xét 

cOng nhn chuyn di kt qua h9c tp theo quy djnh. 

Diêu 6. T chuc thtrc hiên 

1. PhOng Quãn 1 Dào tto phi hçip vói PhOng Cong tác sinh viên, Trung tam 

vn tuyn sinh, các Khoa/Trung tâmIVin quãn 1 sinh viên trin khai và t chuc th 

hiên Quy dinh nay; huOng dan, giai dáp thc mc cüa ngui h9c ye các van d 1i 

quan; giai trInh khi có yêu cu cña Ban Giám hiu. THANH 

2. Giao phông Quãn 1 Dào t.o tip nh.n va thng hçip nhüng van de phát 

chua có trong Quy djnh nay trInh Hiu truO'ng xern xét quyt djnh./.i 
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