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UBND TỈNH PHÚ THỌ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

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

Số 63/QĐ-ĐHHV                                    Phú Thọ, ngày 13 tháng 01 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, 

 cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
 

Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-

TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương được 

phê duyệt kèm theo Quyết định số 472/QĐ - UBND ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học đào tạo Trường Đại học Hùng Vương 

họp ngày 19/12/2014; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 12 

tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương như sau: 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 11, phần quy định số lượng sinh viên tối thiểu của mỗi 

lớp học phần như sau: 

“Số lượng sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học phần thuộc khối kiến thức đại 

cương là 40 sinh viên, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 30 sinh viên 

(riêng học phần chuyên ngành của nhóm ngành Ngoại ngữ là 20 sinh viên)” 

2. Sửa đổi, bổ sung về điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp quy định tại mục a, 

khoản 1 Điều 29 như sau: 

“Sinh viên hệ đại học chính quy có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.5 trở 

lên tính từ đầu khóa học đến hết năm đào tạo thứ ba (nếu là hệ đào tạo 4 năm), đến hết 

năm đào tạo thứ tư (nếu là hệ đào tạo 5 năm), không còn học phần bị điểm F, tổng số 

học phần phải học lại không quá 5% tổng số tín chỉ đã tích lũy đến thời điểm xét và 

không bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, những học phần liên quan đến nội dung 

làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp đều đạt điểm thấp nhất là B, đã chủ trì hoặc cùng 
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tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và đã bảo vệ đạt từ trung 

bình trở lên hoặc có bài báo khoa học (được phòng QLKH&QHQT thẩm định, xác 

nhận) thì được đăng ký làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp. 

Căn cứ vào tình hình thực tế hằng năm, Hiệu trưởng sẽ quyết định số lượng và 

danh sách sinh viên làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp trên cơ sở đề nghị của các 

Khoa.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa và thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan; sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 
   

  (Đã ký)    
 
 
 
 

                                                                                                   PGS.TS. Cao Văn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


