
 
 

PHẦN 9 - QUY ĐỊNH VỀ DẠY – HỌC TẠI TDTU 

1. Sinh viên phải đọc kỹ, hiểu kỹ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ; Quy định về đào tạo 
tiếng Anh và xét miễn các học phần tiếng Anh, tin học,…; Quy chế công tác sinh viên (về 

nhiệm vụ, quyền lợi, các hành vi nghiêm cấm sinh viên thực hiện); Quy chế đánh giá rèn luyện; 
các quy định, nội quy khác của Nhà Trường để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ; 

2. Sinh viên phải thường xuyên truy cập Cổng Thông tin sinh viên (CTTSV) và sơ đồ tích lũy 
thành quả học tập cá nhân để biết thông tin đầy đủ về đăng ký môn học, xây dựng kế hoạch 
học tập phù hợp; sinh viên phải kiểm tra các thông báo trên CTTSV, email… hàng ngày để 
kịp thời nắm bắt các thông tin cần thiết trong quá trình học tập tại TDTU. 

3. Sinh viên phải tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài giảng; cùng với giảng viên giải 
quyết các tình huống, vấn đề thực tế thông qua các hoạt động nhóm, đóng vai, trò chơi mô 
phỏng, chủ động tự học để đạt yêu cầu môn học tối ưu. 

4. Sinh viên cần nắm rõ các thông tin yêu cầu của môn học về mục tiêu môn học, Đề cương 
chi tiết, lịch trình giảng dạy, các yêu cầu về đánh giá quá trình, các điều kiện để được tham gia 
đánh giá quá trình, cuối kì… 

5. Sinh viên phải ôn bài, đọc tài liệu, chuẩn bị bài học mới trước khi đến lớp. Có trách nhiệm 
thực hiện đầy đủ tất cả các yêu cầu của từng môn học và tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn, giám 
sát của giảng viên. Đặc biệt, sinh viên phải hoàn thành bài tập được giao và bài tập trên 
Elearning trong quá trình học tập các môn học. Đây là phần yêu cầu cứng của trong đánh giá 
quá trình/hoặc điều kiện cứng để xét đủ điều kiện dự thi đánh giá môn học 

6. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên cần, nhiệm vụ tự học tại Thư viện và phương 
pháp học bậc đại học. Sinh viên phải khai thác sử dụng nguồn tài liệu học tập trên thư viện một 
cách hiệu quả theo yêu cầu của môn học.  

7. Sinh viên tham gia hoạt động đánh giá sự hài lòng về chất lượng tiếp thu bài học của sinh 
viên theo từng môn học, được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ. Kết quả đánh giá là cơ sở để 
Trường cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp và đảm bảo chất lượng. 

8. Sinh viên tham gia học tập trên nền tảng công nghệ số (học trực tuyến) theo quy định của 
Trường một cách nghiêm túc, chủ động, sáng tạo. 

9. Sinh viên cần nắm rõ chức năng nhiệm vụ của các phòng ban để thuận tiện trong việc liên 
hệ giải đáp các vấn đề thắc mắc trong suốt quá trình học. 

  


