BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

QUY ĐỊNH
V/v: Cấp bảng điểm cho sinh viên
thuộc hệ đào tạo chính quy trường Đại học Hoa Sen
(Ban hành theo quyết định số 590-07/QĐ-BGH
ngày 19 tháng 9 năm 2007của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen)
Điều 1. Các loại bảng điểm
1. Bảng điểm “Kết quả học tập” (mẫu kèm): ghi lại kết quả học tập theo từng học kỳ tính đến
thời điểm hiện tại của tất cả các môn học có trong kế hoạch đào tạo thuộc ngành học liên
quan. Bảng điểm “Kết quả học tập” do Trưởng phòng đào tạo ký.
2. Bảng điểm “Thành tích học tập” (mẫu kèm): ghi lại điểm tổng kết của từng môn học của tất
cả các môn học học trong các học kỳ của chương trình học, điểm trung bình tốt nghiệp, hạng
tốt nghiệp. Bảng điểm “Thành tích học tập” cấp cho sinh viên tốt nghiệp sẽ do Trưởng Khoa
và Hiệu trưởng ký.
Điều 2. Các trường hợp cấp bảng điểm
1. Đối với trường hợp sinh viên có nhu cầu cần biết về kết quả học tập của cá nhân hoặc báo về
gia đình sau khi kết thúc kỳ thi cuối học kỳ chính thức hay đợt thi lại (với hệ niên chế và Kỹ
thuật viên), sinh viên xem thông tin điểm trên mạng hoặc tự in ra thông báo cho gia đình. Sinh
viên có trách nhiệm thông báo cho gia đình cách thức xem điểm.
2. Đối với trường hợp sinh viên cần bổ túc hồ sơ xin việc, chuyển trường, du học, xin học bổng
hoặc cần bảng điểm để bổ túc hồ sơ cá nhân khác như xin miễn môn học...vv, sinh viên liên
hệ Tổ tiếp nhận yêu cầu sinh viên để đăng ký cấp bảng điểm “Kết quả học tập” và đóng lệ phí
theo quy định của trường.
3. Bảng điểm “Thành tích học tập”chỉ cấp 1 lần cho sinh viên khi đã có quyết định tốt nghiệp.
Khoa có trách nhiệm in bảng điểm “Thành tích học tập”. Bảng điểm này được cấp miễn phí
một lần cho sinh viên kèm với bằng tốt nghiệp; nghĩa là trường không cấp lại Bảng điểm
Thành tích học tập này, nếu sinh viên làm mất. Do vậy, sinh viên có thể sao y-chứng thực
thành nhiều bản để sử dụng.
Điều 3.
Quy định này áp dụng kể từ năm học 2007 - 2008. Các quy định trước đây trái với quy định này
đều bị bãi bỏ.
Tp.HCM, ngày 19 tháng 9 năm 2007
KT.HIỆU TRƯỜNG
P.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

ĐỖ SỸ CƯỜNG
********************************************
Sổ tay Sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ ] Năm học: 2008 – 2009

- 40 -

