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PHẦN 6- QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN  

CHO PHỤ HUYNH. 

1. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, sinh viên đăng nhập vào hệ thống thông tin sinh viên để 

kiểm tra và điều chỉnh thông tin cá nhân. Thông tin này sẽ phục vụ in bằng, in các loại 

chứng chỉ, gửi thông tin cho phụ huynh; Sinh viên chịu trách nhiệm về tính chính xác 

thông tin. 

2. Định kỳ vào đầu học kỳ một, Phòng Công tác học sinh – sinh viên thông báo sinh viên kiểm 

tra thông tin và điều chỉnh. Nếu sinh viên có sự thay đổi đột xuất  về thông tin sinh viên, về 

thông tin phụ huynh thì liên hệ Phòng Công tác học sinh – sinh viên để được hỗ trợ. Sinh 

viên khai báo sai thông tin sẽ bị xử lý theo Quy chế công tác sinh viên 

3. Trường cập nhật thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên gửi tin nhắn cho Phụ 

huynh sau  mỗi học kỳ. Các thông tin cung cấp cho phụ huynh gồm có: 

- Điểm trung bình học kỳ 

- Tình hình chuyên cần, số môn học không đủ điều kiện dự thi 

- Điểm rèn luyện, ngoại khóa 

- Kết quả cảnh báo học vụ, xử lý học vụ (những sinh viên có kết quả học  tập yếu kém 

sẽ bị cảnh báo hoặc xử lý học vụ) 

- Kết quả nợ môn của sinh viên trễ tiến độ; xử lý quá hạn đào tạo 

- Kết quả xử lý kỷ luật 

4. Phụ huynh cần phối hợp với nhà Trường trong công tác giáo dục sinh viên.  

  Các Khoa quản lý sinh viên (gọi tắt Khoa) có trách nhiệm trao đổi và tư vấn cho Phụ huynh 

về tình hình học tập, kỷ luật của sinh viên; về kết quả xử lý học vụ (nếu có). 

5. Trường hợp Sinh viên bị xử lý học vụ, xử lý quá hạn đào tạo...mà Phụ huynh không liên hệ 

với Khoa trong thời gian nhận phản hồi, Khoa sẽ gửi thư thông báo về cho Phụ huynh một 

lần nữa. Sau thời gian này, Trường sẽ ra quyết định xử lý học vụ theo quy định. 

6. Sinh viên, phụ huynh đồng ý để Nhà trường cung cấp thông tin về tình hình học tập, rèn 

luyện, kỷ luật cho phụ huynh theo từng học kỳ. 

Trường hợp sinh viên, phụ huynh không đồng ý nhận thông tin từ Trường, sinh viên phụ 

huynh xác nhận về việc không đồng ý này và Phụ huynh sẽ không nhận được tin nhắn kết 

quả học tập từ Trường. 


