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    LỜI MỞ ĐẦU 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) trân trọng gửi lời chào mừng đến Quý phụ huynh và các bạn 
Tân sinh viên! 

Xin chúc mừng các Tân sinh viên trúng tuyển và chuẩn bị nhập học vào TDTU! 

Cám ơn Quý vị đã tin tưởng và lựa chọn TDTU!  

Với nguyên tắc hoạt động “Hiệu quả, công bằng, ổn định” và triết lý hoạt động “Chất lượng và tin 
cậy”, TDTU luôn hướng tới một môi trường đào tạo chuẩn mực quốc tế, đào tạo nhân lực trình độ đại 
học chất lượng cao, đảm bảo 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng. 

TDTU rất mong Quý vị phụ huynh và các bạn tân sinh viên tìm hiểu các thông tin, quy định, quy 
chế, văn hóa TDTU trước khi làm thủ tục nhập học.  

NỘI DUNG Trang 

1. Triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng, mục tiêu, văn hóa, 

nguyên tắc ứng xử, slogan, đặc điểm nhận diện 
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2. Đại học Tôn Đức Thắng trên bản đồ giáo dục thế giới 3 

3. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra (Tiếng Anh, Tin học…)  

+ Chương trình tiêu chuẩn 

+ Chương trình chất lượng cao  

+ Chương trình đại học bằng tiếng Anh 
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4. Chương trình giảng dạy tiếng Anh 7 

5. Chính sách học phí năm học 2021-2022 

A. Học phí  

+ Chương trình tiêu chuẩn 

+ Chương trình chất lượng cao 

+ Chương trình đại học bằng tiếng Anh 

B. Quy định học phí 

15 

6. Quy định đào tạo trình độ đại học  

Thời gian hoạt động giảng dạy tại Trường 

23 

7. Quy chế công tác sinh viên 

Bộ quy tắc ứng xử của sinh viên 

28 

8. Chính sách học bổng, khen thưởng sinh viên năm học 2021-2022 32 

9. Quy định về dạy – học tại TDTU 33 

10.  Quy định về việc cung cấp thông tin cho phụ huynh 34 

11.  Giấy xác nhận tìm hiểu “Những điều cần biết khi học tại TDTU” 35 

12.  Chương trình thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên TDTU 36 

 

Vui lòng truy cập http://admission.tdtu.edu.vn hoặc đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên qua 

tài khoản của sinh viên để tìm hiểu rõ hơn các nội dung trên. 

Xin chúc Quý phụ huynh và Tân sinh viên nhiều sức khỏe và thành công! 

Trân trọng! 
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PHẦN 1. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH 

CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU, VĂN HÓA, NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ, 

SLOGAN, ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN 
Triết Lý Giáo Dục: Vì sự khai sáng cho nhân loại 

Sứ Mạng: Giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo để phát triển nhân loại bền vững 

Tầm Nhìn: Vì sự phát triển con người và một thế giới hòa bình, hạnh phúc 

Chính sách chất lượng:  

1. Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, giảng viên, viên chức trung 

thành, có trình độ khoa học cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm. 

2. Phát triển ngày càng nhanh, chất lượng; và tập trung phát triển bền vững hoạt động giáo dục, 

khoa học-công nghệ; xây dựng tinh thần phụng sự; thói quen làm việc theo qui trình, thủ tục 

ISO trong các lĩnh vực; cam kết bảo đảm công tác kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa 

tất cả đầu ra của TDTU. 

3. Đầu tư lâu dài và liên tục về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bảo đảm sự hiện đại và 

liên tục cập nhật trong suốt thời kỳ 2007-2037 và sau đó; bảo đảm trang bị - thiết bị ngày 

càng đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong giáo 

dục và nghiên cứu từng giai đoạn phát triển. 

4. Truyền thông về TDTU trong nước và quốc tế; liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đại 

học TOP 500 của Thế giới, TOP 60 của Châu Á để liên kết nghiên cứu, giáo dục; học tập 

kinh nghiệm quản lý hiện đại; tiếp cận những gì mới nhất về học thuật và thực tiễn; thực 

hiện chuyển giao công nghệ và khoa học; nâng chất lượng hoạt động của TDTU nhanh 

chóng lên chuẩn quốc tế về mọi phương diện. Chương trình và văn bằng các chương trình 

giáo dục đại học, sau đại học của TDTU được kiểm định, và công nhận bởi các Tổ chức 

quốc tế. 

Mục Tiêu: Là đại học nghiên cứu tinh hoa trong TOP 200 đại học tốt nhất thế giới 

Văn Hóa: Chất lượng và sự tin cậy 

Nguyên Tắc Ứng Xử: Công bằng, Hiệu quả, Phụng sự 

Slogan: Từ nơi đây, ánh sáng sẽ chiếu đến khắp nơi trong vũ trụ 

Đặc Điểm Nhận Diện Sinh Viên TDTU:  Kỷ luật - Lễ phép - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phụng 

sự 

Đặc Điểm Nhận Diện Giảng Viên - Viên Chức TDTU: Công bằng - Hiệu quả - Phụng sự 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 3 NỘI DUNG ĐẠO ĐỨC 

Giảng viên, viên chức nhà trường trong mọi thời điểm, có nhiệm vụ giáo dục sinh viên thực hiện 

đúng nội dung của Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức; Sinh viên nhà trường có nhiệm vụ 

thực hiện tốt 3 nội dung sau đây: 

1. Sinh viên cần nhận thức, hiểu rằng học tập tốt là nhiệm vụ, là lương tâm của người học; Phải 

liên tục phấn đấu, nỗ lực học trong mọi hoàn cảnh; Thực hiện đúng, hiệu quả cao những yêu 

cầu của thày cô về chuyên môn; Hoàn thành kế hoạch học tập theo quy định; Luôn tích cực 

chủ động tự học, tự rèn luyện để đạt kết quả học tập với đa số điểm từ mức khá trở lên. 

2. Sinh viên phải tập thói quen sống kỷ luật, nề nếp; Tại trường: tuân thủ kỷ cương, chấp hành 

mọi Quy định, qui chế của Nhà trường một cách tự giác và chủ động; Ngoài trường: là người 

tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng các Quy định của pháp luật. 

3. Sinh viên phải có tinh thần vì tập thể, đặt quyền lợi của số đông, của lớp, của trường trên lợi 

ích cá nhân mình; Sinh viên phải biết giữ uy tín cho lớp, cho trường; phải rèn luyện thói 
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quen coi trọng tập thể lớp, trường và sau này là cơ quan làm việc. Nghiêm cấm mọi hành vi 

gây phương hại đến uy tín của tập thể lớp, trường xuất phát từ động cơ hoặc lợi ích cá nhân. 

PHẦN 2. ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TRÊN BẢN ĐỒ GIÁO DỤC THẾ GIỚI 
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PHẦN 3 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA 

A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN 
 

Chương trình đào tạo trình độ Đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chuẩn và tham khảo 

các chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và 

THE (gọi là Chương trình TOP 100). Chương trình TOP 100 giúp sinh viên năng động, tự học 

nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, có hệ thống tài liệu học tập và 

tham khảo bằng tiếng Anh đầy đủ. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, 

rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho sinh viên để luôn chủ động và sẵn sàng 

cho những cơ hội phát triển. 

Thời gian đào tạo: Chương trình giáo dục đại học có thời gian đào tạo chuẩn là 4 năm; ngành 

Dược có thời gian đào tạo 5 năm. Tuy nhiên, chương trình được triển khai theo học chế tín chỉ nên 

sinh viên có thể điều chỉnh lộ trình đào tạo (ngắn hoặc dài hơn) cho phù hợp với năng lực và điều 

kiện của cá nhân. 

Chuẩn đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp phải đạt đủ chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố; SV phải 

đạt kỹ năng Tiếng Anh trình độ B1 quốc tế (chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ quốc tế khác 

tương đương); kỹ năng tin học văn phòng: đạt chứng chỉ MOS 750 điểm/1000 điểm); đạt các kỹ 

năng mềm theo chương trình đào tạo; sinh viên có tinh thần kỷ luật, ý thức tập thể, thái độ sẵn 

sàng; Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu thực tế... 

(Tham khảo thêm về chương trình đào tạo tiêu chuẩn https://admission.tdtu.edu.vn/dai-

hoc/chuong-trinh-day-hoc-bang-tieng-viet) 

B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 

Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng dựa trên khung chương trình đào tạo tham 

khảo các trường thuộc TOP 100 trên thế giới và cập nhật cho phù hợp với tình hình phát triển của 

Việt Nam nói chung, nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động nói riêng. Bên cạnh đó, Nhà 

trường đặc biệt chú ý gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn với rèn luyện 

kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp. Trong suốt quá trình 

đào tạo, Khoa chuyên ngành thường xuyên mời các chuyên gia trong lĩnh vực đến trình bày chuyên 

đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như trao đổi trực tiếp với sinh viên về ngành nghề đào tạo. 

Chương trình chất lượng cao được tổ chức đào tạo với nhiều tiêu chí khác biệt so với chương trình 

chuẩn về cơ sở vật chất, quy mô lớp; về lực lượng giảng viên chuyên gia giỏi; về phương pháp dạy 

– học; học kỳ quân đội, học kỳ ở nước ngoài; chứng chỉ nghề nghiệp; thực tập và kiến tập, … . 

Sinh viên được giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho các môn chung, môn cơ bản, cơ sở ngành 

và giảng dạy bằng tiếng Anh cho các chuyên ngành.  

Sinh viên tốt nghiệp đại học chương trình chất lượng cao phải đạt đủ chuẩn đầu ra mà Nhà trường 

đã công bố; trong đó kỹ năng Tiếng Anh đạt trình độ B2 quốc tế (tương đương chứng chỉ IELTS 

5.5 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương); kỹ năng tin học văn phòng (chứng chỉ MOS 750 

điểm/1000 điểm cho 3 kỹ năng Word, Excel, Powerpoint); đạt các kỹ năng mềm theo chương trình 

đào tạo; sinh viên có tinh thần kỷ luật, ý thức tập thể, thái độ sẵn sàng; Kỹ năng thực hành chuyên 

môn phải đáp ứng được yêu cầu thực tế...  

(Tham khảo thêm về chương trình đào tạo chất lượng cao tại https://admission.tdtu.edu.vn/dai-

hoc/chuong-trinh-day-hoc-bang-tieng-viet-va-tieng-anh) 
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C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH 

Là chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm đào tạo công dân toàn cầu; có thể làm 

việc hoặc học tập lên cao hơn trên toàn thế giới ngay sau khi tốt nghiệp. 

Đặc điểm Chương trình: 

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế với: Kỹ năng thực 

hành chuyên môn cao được bổ trợ bằng các chứng chỉ nghề nghiệp quốc gia/quốc tế; Chứng chỉ 

tiếng Anh đạt từ IELTS 6.0 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương; Chứng chỉ tin học MOS đạt 

từ 750/1000 điểm với 3 ứng dụng Word, Excel, PowerPoint. 

- Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế; đội ngũ giảng viên là các GS, TS, ThS trong và ngoài nước 

có chuyên môn sâu và kinh nghiệm giảng dạy tốt; học tập kiến thức thực tế từ chuyên gia, doanh 

nhân thành đạt; Nhà trường đặc biệt chú ý gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên 

môn với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp. 

Trong suốt quá trình đào tạo, Khoa chuyên ngành thường xuyên mời các chuyên gia trong lĩnh vực 

đến trình bày chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như trao đổi trực tiếp với sinh viên về ngành 

nghề đào tạo. 

- Quy mô lớp học, Cơ sở vật chất: lớp học quy mô nhỏ (20-30 SV/lớp), phòng học, phòng thí 

nghiệm và phòng mô phỏng được đầu tư hiện đại, trong khuôn viên 30ha tại trung tâm TP.HCM – 

được UNESCO công nhận môi trường xanh, sạch, đẹp bậc nhất Việt Nam với 100% phòng học 

được trang bị máy lạnh. 

- Giảng viên, Phương pháp giảng dạy: đội ngũ giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên, có kinh 

nghiệm giảng dạy, vững chuyên môn. Toàn bộ chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy tích 

cực, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, phát huy tư duy sáng tạo, lấy sinh viên làm trung tâm, truyền 

cảm hứng về ngành nghề cho người học. 

- Rèn luyện kỹ năng toàn diện với chương trình đào tạo các kỹ năng phát triển bền vững trong 

thế kỉ 21. Học kì quân đội dành cho SV chất lượng cao, vừa học Giáo dục quốc phòng vừa trải 

nghiệm hoạt động thể chất, hoạt động tập thể và rèn luyện kỹ năng sống, lòng tự tin, sự biết ơn và 

nỗ lực. 

- Thực tập/kiến tập: sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các GS, TS, 

ThS, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước; được tham gia Học kì nước ngoài (Đài Loan, Hà Lan, 

Malaysia, Cộng Hòa Séc, Pháp…) từ 3-4 tháng; và/hoặc thực tập tại các tập đoàn, công ty đa quốc 

gia, công ty nước ngoài giúp SV vận dụng tốt lý thuyết và công việc thực tế. 

- Việc làm: Nhà trường có liên kết với các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước nên có thể 

hỗ trợ sinh viên trong vấn đề tìm chỗ thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Kết quả đào tạo thể 

hiện qua thông số 100% sinh viên ra trường có việc làm trong năm đầu tiên. 

- Dịch vụ hỗ trợ SV chất lượng cao: tiện ích hỗ trợ học, tự học tại Thư viện; hệ thống trợ 

giảng theo dõi và hỗ trợ SV trong học tập; ưu tiên tham gia tất cả các câu lạc bộ ngoại khóa của 

khoa/trường; ưu tiên giới thiệu việc làm và học bổng sau đại học. 

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 

 Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ 

tiếng Anh đầu vào quốc tế; 

 Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải 

có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh 

đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác 

nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh). 
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Ngoại lệ: 

 Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, 

thì phải chấp nhận “chỉ được công nhận trúng tuyển”, nhưng chưa có quyết định nhập học; và 

phải tham gia học bổ túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên 

để được “quyết định nhập học và công nhận là sinh viên”. Thời gian bổ túc có thể từ nửa năm đến 

1 năm tùy năng lực đầu vào qua kết quả đánh giá đầu vào xếp lớp của TDTU. 

 Sau 1 năm học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh 

IELTS 5.0 hoặc tương đương; người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương 

trình chất lượng cao dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chương trình tiêu chuẩn dạy-học bằng 

tiếng Việt (nếu vẫn bảo đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương 

trình này). 

Trường hợp số lượng học viên đủ điều kiện nhập học học chính thức ít hơn sĩ số tối 

thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các 

ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình 

đó). 
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PHẦN 4- CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 

 

A. TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (CREATIVE ENGLISH) 

- Chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho sinh viên (SV) chương trình tiêu chuẩn của tất cả các 

ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh): sinh viên đạt trình độ B1 (quốc tế), tương đương IELTS 5.0 

hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương theo Bảng 2. 

- Chương trình Tiếng Anh của sinh viên trình độ đại học chương trình tiêu chuẩn được quy 

định tại Bảng 1, trong đó: gồm 03 học phần chính thức trong chương trình đào tạo và 03 học phần 

Tiếng Anh dự bị. Sinh viên phải hoàn thành các học phần Tiếng Anh chính thức theo lộ trình học 

Tiếng Anh và phải đạt chuẩn đầu ra trình độ B1 (điểm IELTS quốc tế ≥ 5.0 hoặc các chứng chỉ 

Tiếng Anh quốc tế khác còn thời hạn có giá trị theo Bảng 2). 

 Sinh viên năm nhất khi nhập học nếu không có các Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS, 

TOEIC, TOEFL iBT, Cambridge A2 Key/ B1 Preliminary/ B2 First/ BEC Preliminary,… còn thời 

hạn (với mức điểm quy định tại Bảng 2) sẽ phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu 

vào. Cấp độ lớp của sinh viên được xếp căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào; 

trong đó sinh viên chỉ được xét miễn tối đa đến học phần Tiếng Anh 2 Ngoại trừ sinh viên có chứng 

chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương theo mức điểm đầu ra (Bảng 2) còn giá trị đến 

thời điểm bắt đầu học Tiếng Anh 3 theo lộ trình đào tạo. 

 Đối với sinh viên không tham dự kỳ thi xếp lớp đầu vào và không nộp chứng chỉ Tiếng Anh 

quốc tế hoặc có điểm thi tiếng Anh đầu vào không đạt điều kiện học Tiếng Anh chính thức, phải 

học bổ sung thêm các học phần Tiếng Anh dự bị tập trung trước khi vào học Chương trình Tiếng 

Anh chính thức. 

- Sinh viên ở trình độ Tiếng Anh dự bị 3 trở xuống, phải học Tiếng Anh tối thiểu 2 cấp lớp 

một học kỳ cho đến khi đảm bảo lộ trình chuẩn của chương trình. 

- Sinh viên khi chưa đạt Tiếng Anh 3, bắt buộc phải đăng ký học Tiếng Anh tối thiểu 01 cấp 
lớp/học kỳ. 

- Kết thúc HK 4 (theo sơ đồ đào tạo), sinh viên chưa đạt Tiếng Anh 2 sẽ không được đăng 
ký các học phần khác, chỉ được đăng ký học các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, 
Giáo dục quốc phòng, các môn kỹ năng để tập trung học Tiếng Anh. 

- Sinh viên học trễ lộ trình đào tạo Tiếng Anh theo quy định ở bảng 1 nhưng có kết quả tham 
gia học Tiếng Anh liên tục trong tất cả các học kỳ và đủ điều kiện dự thi cuối khóa, được cứu xét 
miễn các học phần Tiếng Anh trễ lộ trình khi sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời 
hạn có giá trị tương đương theo Bảng 2   

Bảng 1- Chương trình tiếng Anh Creative English 

Tên học phần 

Điểm thi đánh 

giá năng lực 

tiếng Anh đầu 

vào 

Số tín 

chỉ tích 

lũy 

Số 

 tiết học 

trên lớp 

Lộ trình 

tiếng Anh 

chuẩn  

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TẬP TRUNG 

Tiếng Anh Dự bị 1 

English Foundation 1 
< 21 - 75 

 Tiếng Anh Dự bị 2 

English Foundation 1 
21 đến 29 - 75 

Tiếng Anh Dự bị 3 30 đến 35 - 75 
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Tên học phần 

Điểm thi đánh 

giá năng lực 

tiếng Anh đầu 

vào 

Số tín 

chỉ tích 

lũy 

Số 

 tiết học 

trên lớp 

Lộ trình 

tiếng Anh 

chuẩn  

English Foundation 3 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHÍNH THỨC 

Tiếng Anh 1 

English 1 

36 đến 45 

 
5 75 HK 1 

Tiếng Anh 2 

English 2 

46 đến 55 

 
5 75 HK 2 

Tiếng Anh 3 

English 3 
≥ 56 5 75  HK 3 

Bảng 2 – Bảng xét miễn môn học theo các loại chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

Điểm 

IELTS 

Điểm 

TOEF

L iBT 

C
a
m

b
ri

d
g
e 

E
x

a
m

s 

C
a
m

b
ri

d
g
e 

L
in

g
u

a
sk

il
l 

TOEIC (4 kỹ năng) 

Học phần được  

xét Miễn 

N
g
h

e 
&

 

Đ
ọc

 

Nói Viết 

4.0 ≥ 32 
A2 Key/ B1 Pre/ 

BEC Pre ≥ 120 
≥ 120 ≥ 450 ≥ 50 ≥ 30 Tiếng Anh 1 

4.5 ≥ 40 
B1 Pre/ B2 First/ 

BEC Pre ≥ 130 
≥ 130 ≥ 500 ≥ 90 ≥ 70 Tiếng Anh 1, 2 

5.0 ≥ 49 

B1 Pre/ B2 First/ 

BEC Pre/ BEC Van 

≥ 140 

≥ 140 ≥ 550 
≥ 

120 
≥ 120 

Tiếng Anh 1, 2, 

3 và đạt chuẩn 

đầu ra 

  

B. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHẤT LƯỢNG CAO (INSPIRE ENGLISH) 

- Chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho SV chương trình chất lượng cao của tất cả các ngành 

(trừ ngành Ngôn ngữ Anh): SV đạt trình độ B2 (quốc tế), tương đương IELTS 5.5 hoặc các chứng 

chỉ quốc tế khác tương đương theo Bảng 4 

- Chương trình Tiếng Anh chất lượng cao (Inspire English) gồm 06 học phần tiếng Anh chính 

thức trong chương trình đào tạo và 03 học phần tiếng Anh dự bị ngoài chương trình theo Bảng 3. 

Sinh viên phải hoàn thành các học phần Tiếng Anh chính thức theo lộ trình học Tiếng Anh và phải 

đạt chuẩn đầu ra trình độ B2 (điểm IELTS quốc tế ≥ 5.5 hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

khác còn thời hạn có giá trị theo Bảng 4). 

- Khi làm thủ tục nhập học, sinh viên chưa có các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS, 

TOEIC (4 kỹ năng), TOEFL iBT, Cambridge A2 Key/B1 Preliminary/B2 First/C1 Advanced/C2 

Proficiency/ BEC Pre/BEC Van, Cambridge Linguaskill, …còn thời hạn (với mức điểm quy định 

tại Bảng 4) sẽ phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào. Cấp độ lớp của sinh viên 

được xếp căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc 

tế còn thời hạn (do sinh viên nộp vào) theo quy định ở Bảng 3 và 4; trong đó, sinh viên chỉ được 

xét miễn tối đa đến học phần English 5. Ngoại trừ sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 
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5.5 hoặc tương đương còn giá trị đến thời điểm bắt đầu học Tiếng Anh 6 theo lộ trình đào tạo (học 

kỳ 4) được xét miễn học phần English 6. 

- Đối với sinh viên không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào và không nộp 
chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế hoặc có điểm thi tiếng Anh đầu vào không đạt điều kiện học Tiếng 
Anh chính thức, phải học bổ sung thêm các học phần Tiếng Anh dự bị tập trung trước khi vào học 
Chương trình Tiếng Anh chính thức. 

- Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh chương trình Inspire English triển khai ngay năm học đầu 

tiên, lộ trình 3-4 học kì. Sau khi có kết quả thi xếp lớp đầu vào, tùy điều kiện đầu vào của SV đạt 

được, SV phải theo học Tiếng Anh theo lộ trình đào tạo do Nhà Trường sắp xếp, bắt buộc 2 cấp 

độ/học kỳ cho tới khi đạt Tiếng Anh theo yêu cầu của Trường.  

- Sinh viên học trễ lộ trình đào tạo Tiếng Anh theo quy định ở bảng 3 nhưng có kết quả tham 
gia học Tiếng Anh liên tục trong tất cả các học kỳ và đủ điều kiện dự thi cuối khóa, được cứu xét 

miễn các học phần Tiếng Anh trễ lộ trình khi sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời 
hạn có giá trị tương đương theo Bảng 4  

- Kết thúc English 6, SV cần đạt một trong các chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu (tương đương 

IELTS 5.5) để xét đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh. 

Bảng 3- Các học phần Tiếng Anh Inspire English 

STT Tên học phần 

Điểm thi đánh 

giá năng lực 

tiếng Anh đầu 

vào 

Số tín 

chỉ 

Số tiết 

học trên 

lớp 

Lộ trình 

Tiếng Anh 

chuẩn 

1 
Tiếng Anh dự bị 1/ English 

Foundation 1 
< 21 - 75  

2 
Tiếng Anh dự bị 2/ English 

Foundation 2 
21 đến 29 - 75  

3 
Tiếng Anh dự bị 3/ English 

Foundation 3 
30 đến 35 - 75  

4 Tiếng Anh 1/ English 1 36 đến 45 5  75 HK1 

5 Tiếng Anh 2/ English 2 46 đến 55 5  75 HK2 

6 Tiếng Anh 3/ English 3 56 đến 60 5  75 HK2 

7 Tiếng Anh 4/ English 4 61 đến 65 5 75 HK3 

8 Tiếng Anh 5/ English 5 66 đến 75 5 75 HK3 

9 Tiếng Anh 6/ English 6 ≥ 76 5 75 HK4 

 

  



10 
 

Bảng 4 – Bảng xét miễn học phần tiếng Anh theo các loại chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

chương trình Inspire English 
 

STT 

 

Học phần 

được  

xét Miễn theo 

chương trình 

Inspire English Đ
iể

m
 I

E
L

T
S

 

Đ
iể

m
 

T
O

E
F

L
 i

B
T

 

Đ
iể

m
 

C
a
m

b
ri

d
ge

 
E

x
am

s 

Đ
iể

m
 C

a
m

b
ri

d
g
e 

L
in

g
u

a
sk

il
l TOEIC (4 kỹ năng) 

N
g

h
e 

&
  

Đ
ọc

 

V
iế

t 

N
ó

i 

1 English 1 4.0 ≥ 32 

A2 Key/B1 Pre/ 

BEC Pre  

≥ 120 

≥ 120 ≥ 450 ≥ 30 ≥ 50 

2 English 2 4.5 ≥ 40 

B1 Pre/B2 First/ 

BEC Pre  

≥ 130 

≥ 130 ≥ 500 ≥ 70 ≥ 90 

3 English 3 5.0 ≥ 49 

B1 Pre/B2 First/ 

BEC Van  

≥ 140 

≥ 140 ≥ 550 ≥ 120 ≥ 120 

4 English 4 

≥ 5.5 

≥ 60 

B1 Pre/B2 First/ 

BEC Van  

≥ 155 

≥ 155 ≥ 580 ≥ 140 ≥ 150 

5 English 5 

≥ 70 

B1 Pre/ 

B2 First/ 

C1 Adv/ C2 

Pro/ BEC Van  

≥ 160 

≥ 160 ≥ 600 ≥ 150 ≥ 160 

6 English 6 

 

Học phí theo Chương trình tiếng Anh Inspire English 

Đơn vị: đồng 

STT Trình độ Môn học Số tiền 

A. Các học phần Tiếng anh dự bị 

1 
A1 

English Foundation 1 (75 tiết) 3.500.000 

2 English Foundation 2 (75 tiết) 3.500.000 

3 A1 English Foundation 3 (75 tiết) 3.500.000 

B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo 

1 A1 English 1 (75 tiết) 3.500.000 

2 
B1 

English 2 (75 tiết) 3.500.000 

3 English 3 (75 tiết) 3.500.000 

4 
B1+ 

English 4 (75 tiết) 3.500.000 

5 English 5 (75 tiết) 3.500.000 

6 B2 English 6 (75 tiết) 3.500.000 
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C. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH – WORLD ENGLISH   

- Sinh viên học Chương trình đại học bằng tiếng Anh có Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đạt trình 

độ B2+ (quốc tế), tương đương IELTS 6.0 (hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương). 

- Chương trình World English là chương trình được xây dựng để SV chương trình đại học 

bằng tiếng Anh đạt được chuẩn đầu ra sau khóa học. Chương trình World English mang đến môi 

trường học tập, trải nghiệm với chương trình quốc tế cập nhật và hiệu quả nhất cho các bạn học 

sinh Việt Nam. Tiếng Anh không chỉ dừng lại ở chứng chỉ và bằng cấp. Trong chương trình này, 

sinh viên sẽ đặc biệt được rèn luyện để trở thành những công dân toàn cầu – tiếng Anh tốt, tự tin, 

có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy mở (growth mindset) và trải nghiệm 

hoàn toàn trong môi trường 100% tiếng Anh. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có phát âm 

rõ ràng, có khả năng nghe bài giảng từ các giáo sư hàng đầu trên thế giới, nói chuyện và tranh luận 

với bạn bè quốc tế bằng tiếng Anh, đọc sách và các bài nghiên cứu, thuyết trình và tranh biện trước 

đám đông đồng thời sẵn sàng cho việc học tập nâng cao, học tập suốt đời và nghiên cứu. 

- Điều kiện tiếng Anh đầu vào  

Đối với thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là Tiếng Anh phải 

có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương. Trường hợp người học 

chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương phải dự thi Bài thi đánh giá năng lực 

Tiếng Anh đầu vào để được xác nhận đủ điều kiện Tiếng Anh theo học chương trình (trừ ngành 

Ngôn ngữ Anh). 

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trực tuyến gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, 

Viết) 

Kết quả đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào được xét theo Bảng 5. Trong đó, sinh viên chỉ 
được xét miễn tối đa đến học phần Researcher English. 

Bảng 5 - Các học phần Tiếng Anh World English chương trình đại học bằng Tiếng Anh 

STT Tên học phần 

Điểm thi đánh giá 

năng lực tiếng 

Anh đầu vào 

Số tín 

chỉ 

Số 

tiết học 

trên Lớp 

Lộ trình tiếng 

Anh chuẩn 

1 Intensive Key English 
< 30 

 225 
Học dự bị trong 

thời gian 2 Học kỳ 

2 Intensive Preliminary 
English 1 30 đến 45 

- 75 

Học dự bị trong 

thời gian 1 Học kỳ 
3 Intensive Preliminary 

English 2 46 đến 55 
- 75 

4 Intensive Preliminary 
English 3 56 đến 60 

- 75 

5 Influencer English 
61 đến 70 

5 120 HK1 

6 Researcher English 71 đến 80 
5 120 HK2 

7 Master English ≥ 81 5 135 HK3 
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Bảng 6 – Bảng xét miễn học phần tiếng Anh World English  
S

T
T

 

H
ọc

 p
h

ần
 

đ
ư

ợ
c 

 
x
ét

 M
iễ

n
 

Đ
iể

m
 I

E
L

T
S

  

Đ
iể

m
 

T
O

E
F

L
 i

B
T

  

Đ
iể

m
 

C
a
m

b
ri

d
g
e 

E
x
a
m

s 

Đ
iể

m
 

C
a
m

b
ri

d
g
e 

L
in

g
u

a
sk

il
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Đ
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V
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t 

N
ó
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1 
Intensive 

Preliminary 
English 1 

4.0 ≥ 32 
A2 Key/B1 Pre/ BEC 

Pre ≥ 127 
≥ 120 ≥ 450 ≥ 30 ≥ 50 

2 
Intensive 

Preliminary 
English 2 

4.5 ≥ 40 
B1 Pre/B2 First/ BEC 

Pre ≥ 135 
≥ 130 ≥ 500 ≥ 70 ≥ 90 

3 
Intensive 

Preliminary 
English 3 

5.0 ≥ 49 
B1 Pre/B2 First/ BEC 

Van ≥ 140 
≥ 140 ≥ 550 ≥ 120 ≥ 120 

4 
Influencer 

English 
5.5 ≥ 70 

B1 Pre/ B2 First/ C1 

Advanced/ C2 Pro/ 

BEC Van ≥ 160 

≥ 160 ≥ 600 ≥ 150 ≥ 160 

5 
Researcher 

English 

6 
Master 
English  

6.0 ≥ 80 

B2 First/ C1 Advanced/ 

C2 Pro/ BEC Van/ 

BEC Higher  ≥ 169 

≥ 169 ≥ 650 ≥ 160 ≥ 170 

Sau khi Sinh viên học xong chương trình dự bị Tiếng Anh, nếu đạt học phần Intensive 

Preliminary English 3 sẽ được xét đủ điều kiện đầu vào Tiếng Anh của chương trình đại học bằng 

Tiếng Anh.  

Sinh viên học môn học Influencer English, Researcher English, Master English nếu chưa đạt 

phải đăng ký học lại các học phần này theo quy định. Sinh viên phải hoàn thành các học phần Tiếng 

Anh chính thức theo lộ trình học Tiếng Anh (Bảng 5) và đạt chuẩn đầu ra trình độ B2+ (quốc tế), 

tương đương IELTS 6.0 hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác còn thời hạn có giá trị 

tương đương theo Bảng 6. Lệ phí thi các kỳ thi chứng chỉ quốc tế sẽ do sinh viên đóng. 

Trong quá trình đào tạo, sinh viên nếu có các chứng chỉ/bảng điểm tiếng Anh quốc tế: 

IELTS, TOEIC, TOEFL iBT, Cambridge B1 Pre/B2 First/BEC Pre/C1 Advanced/C2 Pro/BEC 

Van, Cambridge Linguaskill … còn thời hạn (đối với các chứng chỉ không quy định thời hạn, 

Trường xét công nhận miễn trong vòng 2 năm kể từ ngày dự thi tiếng Anh) sẽ được xem xét 

miễn các học phần Tiếng Anh tương ứng theo lộ trình đào tạo (bảng 5). Trường hợp sinh viên 

trễ lộ trình đào tạo Tiếng Anh quy định (Bảng 5) nhưng có kết quả tham gia học Tiếng Anh 

liên tục trong tất cả các học kỳ và đủ điều kiện dự thi cuối khóa, được xem xét miễn các học 

phần Tiếng Anh trễ lộ trình khi sinh viên có chứng chỉ/bảng điểm tiếng Anh quốc tế tương 

đương IELTS 6.0 còn thời hạn theo Bảng 6 
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Học phí chương trình World English (Intensive) 

STT 
Trình 

độ 
Môn học 

Chứng chỉ quốc tế được 
miễn học theo cấp độ 

tương ứng 

Học phí 
(đ) 

(A) (B) (C) (D) (E) 

1 A2 
Intensive Key English 

(225 tiết) 
 13.500.000 

2 B1 
Intensive Preliminary English 1 

(75 tiết) 

- IELTS 4.0 
- TOEFL iBT ≥ 32 
- A2 Key/B1 Pre/  
BEC Pre ≥ 127 
- TOEIC: ≥ 450(L+R), ≥ 
30(W), ≥ 50(S) 

4.500.000 

3 B1 
Intensive Preliminary English 2 

(75 tiết) 

- IELTS 4.5 
- TOEFL iBT ≥ 40 
- B1 Pre/ B2 First/  
BEC Pre ≥ 135 
- TOEIC: ≥ 500(L+R), ≥ 
70(W), ≥ 90(S) 

4.500.000 

4 B1 
Intensive Preliminary English 3  

(75 tiết) 

 - IELTS 5.0 
- TOEFL iBT ≥ 49 
- B1 Pre/ B2 First/  
BEC Pre ≥ 140 
- TOEIC: ≥ 550(L+R), ≥ 
120(W), ≥ 120(S) 

4.500.000 

5 B1+ Influencer English (120 tiết) 
- IELTS 5.5 
- TOEFL iBT ≥ 70 
- B1 Pre/ B2 First/ C1 
Advanced/ C2 Pro/ BEC 
Van ≥ 160 
- TOEIC: ≥ 600(L+R), ≥ 
150(W), ≥ 160(S)  

8.500.000 

6 B2  Researcher English (120 tiết) 8.500.000 

7 B2+ 
Debate and Argumentation English 

+ Exam Prep. (135 tiết) 

- IELTS 6.0 
- TOEFL iBT ≥ 80 
- B2 First/ C1 Advanced/ 
C2 Pro/ BEC Van/ BEC 
Higher  ≥ 169 
- TOEIC: ≥ 650(L+R), ≥ 
160(W), ≥ 170(S) 

9.500.000 
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D. GIỚI THIỆU BÀI THI XẾP LỚP TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA 

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trực tuyến dành cho sinh viên thuộc khóa tuyển sinh 2021 
gồm 4 kỹ năng: 

Kỹ năng 1: Kỹ năng Nghe 

 Thời gian: khoảng 30 phút  

 Hình thức thi: Qua phần mềm zoom/ Google Meet. 

 Cấu trúc bài thi nghe: Bài thi nghe gồm có 4 phần, 25 điểm: 

Phần 1: Nghe 05 đoạn hội thoại ngắn và chọn đáp án A, B hoăc C (5 điểm)  

Phần 2: Nghe 01 đoạn hội thoại và chọn đáp án A, B hoặc C (5 điểm)  

Phần 3: Nghe 01 đoạn hội thoại và chọn đáp án A, B hoặc C (5 điểm)  

Phần 4: Nghe 01 bài giảng học thuật và điền từ vào chỗ trống (10 điểm)  

Kỹ năng 2: Kỹ năng Nói. 

 Thời gian: 10-12 phút 

 Hình thức thi: 1 giám khảo và 1 thí sinh qua phần mềm zoom/ Google Meet. 

 Cấu trúc bài thi nói: Bài thi nói gồm có 3 phần: 

Phần 1 (3 phút): Giám khảo sẽ phỏng vấn thí sinh liên quan đến thông tin cá nhân. 

Phần 2 (3 phút): Giám khảo sẽ yêu cầu cho thí sinh trình bày về 1 chủ đề xã hội.  Thí sinh có 1 
phút để chuẩn bị câu trả lời. Sau đó thí sinh có 2 phút để trình bày quan điểm. 

Phần 3 (3 phút): Giám khảo sẽ tiếp tục nêu các câu hỏi có liên quan đến chủ đề và quan điểm thí 
sinh vừa trình bày ở Phần 2. 

Kỹ năng 3:  Kỹ năng Đọc: 

 Thời gian: 30 phút  

 Hình thức thi: Qua phần mềm Quilgo. 

 Cấu trúc bài thi nghe: Bài thi đọc gồm có 4 phần, 25 điểm: 

Phần 1: Chọn đáp án thích hợp A, B hoặc C để hoàn thành câu (5 điểm)  

Phần 2: Đọc đoạn văn và chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D (5 điểm)  

Phần 3: Đọc đoạn văn và chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D (5 điểm)  

Phần 4: Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ trống (10 điểm)  

Kỹ năng 4:  Kỹ năng Viết: 

 Thời gian: 45 phút 

 Hình thức thi: Qua phần mềm Quilgo. 

 Cấu trúc bài thi viết: Thí sinh viết 1 bài luận nhận xét về 1 chủ đề xã hội từ 250-300 chữ. 
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PHẦN 5- CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NĂM 2021 

A. Học phí các chương trình đào tạo tại Đại học Tôn Đức Thắng 

1.Học phí chương trình tiêu chuẩn: 

1.1.Học phí trung bình: 

Nhóm ngành Tên ngành Học phí trung bình 

Nhóm ngành 
1 

Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, 
Thiết kế thời trang 

24.000.000 
đồng/năm 

Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử 
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính 
và truyền thông dữ liệu 
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học 
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thị 
Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, 
Bảo hộ lao động 

Nhóm ngành 
2 

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành 
Trung quốc) 

20.500.000 
đồng/năm 

Kế toán 
Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học CN Du lịch và 
lữ hành, Việt Nam học CN Du lịch và quản lý du lịch 
Toán ứng dụng, Thống kê 
Quản lý thể dục thể thao 
QTKD CN Quản trị Nhà hàng - khách sạn, QTKD CN 
Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing 
Quan hệ lao động 
Tài chính - Ngân hàng 
Luật 

Ngành khác Dược 
46.000.000 
đồng/năm 

Học phí ngành Golf theo lộ trình đào tạo như sau: 

Đơn vị: đồng 

 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 
Năm 1           15.957.150            22.650.100           3.080.000  
Năm 2           32.066.100            32.135.400           3.813.700  
Năm 3           32.476.400            25.752.100           5.280.000  
Năm 4           26.345.000            16.409.800   

- Mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) như sau: 

Nhóm ngành 1 tạm thu: 12.000.000 đồng. 

Nhóm ngành 2 tạm thu: 10.500.000 đồng. 

Ngành Dược tạm thu: 23.000.000 đồng. 

Ngành Golf tạm thu: 16.000.000 đồng. 

- Dựa trên đơn giá học phí theo môn học và tổng số môn học của sinh viên trong học kỳ 1 năm 

học 2021-2022, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí (thừa hoặc thiếu) sang học kỳ tiếp 

theo của năm học 2021-2022. 
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1.2. Kế hoạch thu học phí: 

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, dựa vào kết quả đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký 

môn học của sinh viên. 

- Sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “Quy trình đăng ký môn học và đóng 

học phí”. 

- Thu học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học  

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. 

1.3. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học: 

Học phí Tiếng Anh theo chương trình đào tạo (trừ tiếng Anh dự bị) và môn cơ sở Tin học đã 

tính trong học phí bình quân chung theo khung chương trình đào tạo. 

a. Về Tiếng Anh: 

- Sinh viên nhập học tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa theo đề thi 4 kỹ năng Nghe, 

Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được kiểm tra theo đề Cambridge English Placement Test). 

- Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào 

tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học 

phần được miễn. 

- Trường hợp chưa đạt cấp độ Tiếng Anh 1, sinh viên phải học bổ sung các học phần Tiếng 

Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khung chương trình đào tạo). 

b. Về Tin học: 

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được 

miễn học và không đóng tiền cho học phần Cơ sở Tin học tương ứng. 

2. Học phí chương trình chất lượng cao 

2.1. Học phí: 

- Học phí chương trình Chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2021 được xác định theo lộ trình đào 

tạo trong 4 năm học xem phụ lục 2.1; mức học phí này không bao gồm học phí Kỹ năng Tiếng Anh. 

- Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau: 

 Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du 

lịch: 18.200.000 đồng. 

 Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa: 

18.700.000 đồng. 

 Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 22.000.000 đồng. 

- Mức tạm thu học phí Tiếng Anh (2 cấp độ/học kỳ): 7.000.000 đồng (không tạm thu học phí 

tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh). Học phí chi tiết được thể hiện trong Bảng 1. 
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2.2. Kế hoạch thu học phí: 

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo đã được công bố tại phụ lục 2.1.  

- Sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “Quy trình đăng ký môn học và đóng 

học phí”. 

- Thu học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học.  

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. 

2.3. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học: 

a. Về Tiếng Anh: 

Sinh viên nhập học tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa theo đề thi 4 kỹ năng Nghe, 

Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được kiểm tra theo đề Cambridge English Placement Test). 

- Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào 

tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học 

phần được miễn. 

- Trường hợp chưa đạt các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo, sinh viên 

phải học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị 

này (ngoài khung chương trình đào tạo). 

- Học phí các học phần chương trình tiếng Anh Inspire English: 

Bảng 1 Học phí theo Chương trình tiếng Anh Inspire English 

Đơn vị: đồng 

STT Trình độ Môn học Số tiền 

A. Các học phần Tiếng anh dự bị 

1 
A1 

English Foundation 1 (75 tiết) 3.500.000 

2 English Foundation 2 (75 tiết) 3.500.000 

3 A1 English Foundation 3 (75 tiết) 3.500.000 

B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo 

1 A1 English 1 (75 tiết) 3.500.000 

2 
B1 

English 2 (75 tiết) 3.500.000 

3 English 3 (75 tiết) 3.500.000 

4 
B1+ 

English 4 (75 tiết) 3.500.000 

5 English 5 (75 tiết) 3.500.000 

6 B2 English 6 (75 tiết) 3.500.000 

b. Về Tin học: 

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn 

học và không đóng tiền cho học phần Cơ sở Tin học tương ứng. 
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3. Học phí Chương trình đại học bằng tiếng Anh 

3.1. Học phí: 

- Học phí chương trình đại học bằng tiếng Anh khóa tuyển sinh năm 2021 được xác định theo 

lộ trình đào tạo trong 4 năm học xem phụ lục 3.1, mức học phí này không bao gồm học phí Kỹ năng 

Tiếng Anh. 

- Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh nhưng chưa đạt chuẩn 

đầu vào tiếng Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu 

khóa chưa đạt đầu vào), sinh viên phải học chương trình tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình 

độ tương đương tiếng Anh chuẩn đầu vào của chương trình. Học phí của chương trình dự bị tiếng Anh 

khoảng 13.500.000 đồng/học kỳ. 

- Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau: 
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 Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (du lịch và quản lý 

du lịch: 27.500.000 đồng. 

 Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ 

thuật phần mềm, Khoa học máy tính: 28.700.000 đồng. 

 Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng - Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 

29.000.000 đồng. 

- Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với 

ngành ngôn ngữ Anh) 

3.2. Kế hoạch thu học phí: 

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo đã được công bố tại phụ lục 3.1. 

- Sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “Quy trình đăng ký môn học và đóng 

học phí”. 

- Thu học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học. 

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. 

3.3. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học: 

a. Về Tiếng Anh: 

- Sinh viên nhập học tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa theo đề thi 4 kỹ năng Nghe, 

Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được kiểm tra theo đề Cambridge English Placement Test) 

- Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào 

tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học 

phần được miễn. Học phí bình quân của chương trình tiếng Anh theo khung chương trình đào tạo 

khoảng 26.500.000 đồng. 

- Học phí các học phần chương trình tiếng Anh World English (Intensive): 

Bảng 2 Học phí theo Chương trình tiếng Anh World English (Intensive) 

Đơn vị: đồng 

STT Trình độ Môn học Số tiền 

A. Các học phần Tiếng Anh dự bị 

1 A2 Intensive Key English (225 tiết) 13.500.000 

2 B1 

Intensive Preliminary English 1 (75 tiết) 4.500.000 

Intensive Preliminary English 2 (75 tiết) 4.500.000 

Intensive Preliminary English 3 (75 tiết) 4.500.000 

B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo 

1 B1+ Influencer English (120 tiết) 8.500.000 

2 B2 Researcher English (120 tiết) 8.500.000 

4 B2+ Master English (135 tiết) 9.500.000 

b. Về Tin học: 

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được 

miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ sở Tin học tương ứng. 
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B. Các quy định liên quan đến học phí, chi phí (trích từ quy định quản lý nguồn thu từ hoạt động giáo dục) 

Điều 4. Nguyên tắc chung 

2. Sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian đã thông báo để đảm bảo các quyền lợi học 

và thi. Sinh viên được quyền xin gia hạn thời gian nộp học phí theo quy chế đào tạo và quy chế công 

tác sinh viên của Trường. 

3. Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian quy định (và không được xét 

gia hạn học phí) sẽ không đủ điều kiện tham gia nhóm học, không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn 

học và không được công nhận điểm học phần. Phần học phí này được ghi nợ và sinh viên có nghĩa vụ 

hoàn thành học phí này ở các lần đóng tiếp theo. 

Điều 5. Học phí chương trình tiêu chuẩn 

Học phí được xác định theo các môn học mà sinh viên đăng ký thành công theo từng học kỳ.  

Học phí môn học = (tín chỉ lý thuyết x đơn giá tín chỉ lý thuyết) + (tín chỉ thực hành x đơn giá tín chỉ 

thực hành). 
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Điều 6. Học phí chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh, 

chương trình liên kết quốc tế (luân chuyển campus) 

 Học phí được tính theo học kỳ và theo lộ trình đào tạo đã được phê duyệt trong dự toán mở 

chương trình, công bố khi tuyển sinh hoặc công bố học phí vào đầu mỗi năm học. 

Điều 15. Hoàn học phí cho sinh viên mới nhập học vào Trường. 

1. Các khoản thu khác: 

a. Nhà trường không hoàn trả các khoản thu khi đã làm thủ tục nhập học. Các khoản thu khác 

bao gồm: chi phí nhập học, chi phí thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào, chi phí kiểm tra sức khỏe. 

b. Đối với khoản thu mua bảo hiểm cho sinh viên: 

- Nếu Trường chưa mua bảo hiểm sẽ hoàn trả tiền phí này lại cho sinh viên 

- Nếu Trường đã mua bảo hiểm, sinh viên được nhận thẻ bảo hiểm y tế mà Trường đã mua.  

2. Học phí:  

Học phí hoàn trả = Tỷ lệ hoàn học phí x số tiền học phí đã đóng 

- Số tiền học phí đã đóng thể hiện trên Hóa đơn/Phiếu thu tiền/Giấy nộp tiền và sinh viên đã 

đóng khi làm thủ tục nhập học. 

- Tỷ lệ hoàn học phí được tính theo thời gian từ ngày đóng tiền (ngày in trên Hóa đơn/Phiếu 

thu tiền/Giấy nộp tiền) đến ngày nhận đơn xin hoàn học phí theo bảng tính như sau: 

 

STT Thời gian Tỷ lệ % hoàn học phí 

1 Từ ngày thứ 01 đến ngày thứ 07  100% 

2 Từ ngày thứ 08 đến ngày thứ 14  75% 

3 Từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 21  50% 

4 Từ ngày 22 trở đi 0% 

 

Điều 16. Trường hợp sinh viên đã theo học tại Trường  

1. Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình thạc sĩ 

Trường chỉ đồng ý xem xét về vấn đề rút học phí cho trường hợp sinh viên có lý do chính đáng 

(kèm minh chứng). Mức học phí được hoàn trả sẽ được tính dựa theo công thức :  

Học phí hoàn trả = Tổng học phí đã nộp – Tổng học phí các môn đã và đang học 
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2. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh, 

chương trình liên kết quốc tế (luân chuyển campus), chương trình tiến sĩ, chương trình trung 

cấp và cao đẳng 

a. Trường không hoàn trả học phí cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo chất lượng 

cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế (luân chuyển campus), chương 

trình tiến sĩ, chương trình trung cấp và cao đẳng . 

c. Hoàn học phí đối với các môn học được xét miễn học thực hiện theo các qui định học vụ của 

Trường. 
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PHẦN 6. QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

A. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

1. Trường tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ. 

a) Khóa học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Đào tạo trình độ đại 

học được thực hiện từ bốn đến năm năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương);  

b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có 15 tuần thực học và từ 02 đến 04 tuần thi. 

Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm các học kỳ phụ: như học kỳ hè 

và học kỳ dự thính để sinh viên có điều kiện được học lại, học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có ít 

nhất 07 tuần thực học và 01 tuần thi. 

2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng 

dự kiến phân bổ số môn học cho từng năm học, từng học kỳ. 

B. Nghỉ học tạm thời, xin thôi học 

1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau: 

a) Được điều động vào lực lượng vũ trang; 

b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế; 

c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; 

d) Vì lý do cá nhân. Trường hợp này sinh viên phải học tối thiểu 01 học kỳ và không thuộc các trường 
hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật; phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không 
dưới 5,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức 
theo quy định. 

e) Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định. 

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất 02 tuần trước khi học kỳ bắt đầu theo 

kế hoạch thời gian năm học của Trường ban hành, sẽ được xem xét giải quyết hủy các môn học và 

không phải đóng học phí trong học kỳ đó. Trường hợp sinh viên gửi đơn trong học kỳ, sinh viên phải 

thực hiện nghĩa vụ học phí theo quy định của Nhà trường và làm đơn rút môn học (học phí sẽ không 

được Nhà trường hoàn trả).  

3. Sinh viên nghỉ học tạm thời phải viết đơn xin nhập học lại theo thời gian nhập học lại ghi trong 

quyết định nghỉ học tạm thời, ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới. Trường hợp đã hết thời 

hạn nghỉ học tạm thời mà sinh viên không nhập học lại, xem như sinh viên tự ý bỏ học. Nhà trường sẽ 

ra quyết định thôi học. 

4. Vì lý do cá nhân, sinh viên được quyền viết đơn xin thôi học trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi 
học hoặc xem xét kỷ luật. Sinh viên xin thôi học phải thực hiện nghĩa vụ học phí môn học theo quy 
định của Nhà trường. Việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi 
học tuyển sinh mới lại tại trường được xem xét căn cứ vào chuẩn đầu ra môn học và chương trình đào 
tạo hiện hành. 

C. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học 

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, sinh viên bị cảnh báo khi rơi vào các 

điều kiện: Đối với sinh viên còn trong thời hạn khóa học: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 

2,00 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 2,50 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 3,00 

đối với 2 học kỳ liên tiếp; không đăng ký học tiếng Anh hoặc không đạt học phần tiếng Anh đối với 
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sinh viên chưa đạt tiếng Anh theo quy định bị ngưng học các môn học khác ngoại trừ tiếng Anh; 

không đăng ký môn học trong học kỳ (chỉ trừ trường hợp đã hoàn thành CTĐT). 

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 

 a) Bị cảnh báo kết quả học tập hai lần liên tiếp vì rơi vào các trường hợp thuộc khoản 1 Điều này; 

 b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường; 

 c) Bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường. 

3. Sinh viên bị buộc thôi học theo quy định ở khoản 2 Điều này có thể làm đơn cứu xét trình Hiệu 

trưởng xem xét; hoặc sinh viên có thể làm đơn chuyển xuống các chương trình đào tạo ở trình độ thấp 

hơn hoặc chương trình vừa học vừa làm tương ứng, và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương 

trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả 

học tập đối với từng trường hợp cụ thể. 

 Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, Trường sẽ ra thông báo 

gửi về gia đình nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

D. Trách nhiệm của Trường và của sinh viên trong việc đăng ký môn học 

1. Trách nhiệm của Trường: 

- Đầu khóa học Trường cung cấp cho sinh viên Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành học, quy định 

về công tác quản lý và đào tạo; bố trí giáo viên cố vấn (GVCV) cho từng lớp sinh viên. 

- GVCV chịu trách nhiệm quản lý sinh viên, tư vấn xây dựng kế hoạch học tập (KHHT) và thực hiện 

quá trình học tập theo đúng quy định của Trường. 

- Trước mỗi học kỳ, Trường thông báo cho sinh viên danh sách các môn dự kiến sẽ được giảng dạy 

trong học kỳ đó và thời khóa biểu của từng môn học tương ứng. 

2. Trách nhiệm của sinh viên: 

- Sinh viên phải xây dựng KHHT bằng cách liệt kê các môn học cần phải học trong từng học kỳ của 

khoá học. KHHT là cơ sở để sinh viên có thể đăng ký môn học trong mỗi học kỳ và là cơ sở để 

Nhà trường mở lớp, xếp Thời khóa biểu môn học cho sinh viên. 

- Tất cả sinh viên đều phải thực hiện đăng ký môn học dựa trên KHHT đã đăng ký trước khi học 

kỳ mới bắt đầu (sinh viên mới trúng tuyển không phải đăng ký môn học cho Học kì đầu tiên của 

khóa học). 

E. Khối lượng học tập tối thiểu và tối đa trong mỗi học kỳ 

 Đối với các học kỳ chính, sinh viên phải đăng ký số tín chỉ tối thiểu được quy định trong Quy chế 

đào tạo trình độ đại học; chỉ được đăng ký không vượt quá số tín chỉ tối đa được quy định trong Quy 

chế đào tạo. 

 Việc đăng ký các môn học sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng môn 

học và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể. 

F. Đăng ký môn học 

1. Quy trình đăng ký môn học 

a) Bước 1: Sinh viên xây dựng KHHT của mỗi học kỳ bằng cách liệt kê các môn học cần phải học 

trong học kỳ đó dựa trên CTĐT, danh sách các môn học dự kiến được giảng dạy và tham khảo ý kiến 

của GVCV. 

b) Bước 2: Sinh viên dựa vào KHHT và thời khóa biểu trong học kỳ do trường công bố để đăng ký 

môn học theo kế hoạch đăng kí môn học của Trường. Trong khoảng thời gian đăng ký môn học dành 

cho sinh viên (được sắp xếp theo Khoa), sinh viên có thể điều chỉnh việc đăng ký môn học. Sau thời 

gian trên, kết quả đăng ký môn học của sinh viên sẽ được cố định, sinh viên không được điều chỉnh 

môn học. 
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c) Bước 3: Trường xử lý kết quả sinh viên đã đăng ký môn học và công bố cho sinh viên kiểm tra, điều 

chỉnh nếu cần. (Sinh viên chỉ được phép điều chỉnh khi có lý do chính đáng như bị hủy nhóm môn học 

đăng ký lại nhóm môn học mới). 

d) Bước 4: Sinh viên cập nhật kết quả đăng ký môn học và đóng học phí theo đúng thời gian quy định. 

2. Sinh viên phải đăng ký đúng những môn học đã đăng ký trong KHHT. Chỉ những trường hợp trùng 

thời khoá biểu, vi phạm điều kiện ràng buộc môn học trước, môn học tiên quyết, sinh viên mới được 

xét huỷ bớt môn học đã đăng ký trong KHHT. 

3. Rút môn học 

- Chậm nhất là tuần lễ thứ 7 của học kỳ chính, tuần lễ thứ 2 của học kỳ hè, nếu thấy khó khăn có thể 

dẫn đến kết quả kém, sinh viên có thể xin phép rút môn học đã đăng ký nhưng không được hoàn 

trả lại học phí. Sinh viên không được phép rút các môn học đã kết thúc giảng dạy theo thời khóa 

biểu và có kết quả đánh giá môn học do giảng viên phụ trách (dành cho các môn thí nghiệm, thực 

hành, kỹ năng, đồ án...). 

- Trong các học kỳ chính, số môn học còn lại sau khi rút bớt không được dưới số tín chỉ tối thiểu 

theo quy định. 

- Muốn được rút môn học, sinh viên nộp đơn trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên. Những môn 

học xin rút bớt được nhận điểm rút môn học (R) trong bảng điểm học kỳ. 

4. Sinh viên đã đăng ký môn học thành công nhưng không đi học hoặc không dự thi kết thúc môn học 

sẽ bị ghi nhận điểm V (vắng thi).  

G. Hủy, mở thêm lớp môn học 

1. Hủy lớp môn học: những lớp môn học có số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng tối thiểu để 

xem xét mở lớp môn học theo quy định sẽ bị hủy. Trong khoảng thời gian đăng ký môn học, những 

sinh viên đã đăng ký các môn học bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp được phép đăng ký môn học 

khác thay thế. 

2. Mở thêm lớp môn học: Trong thời gian quy định đăng ký môn học của học kỳ, nếu số lượng sinh 

viên có nguyện vọng đăng ký học nhiều hơn số lượng tối thiểu để xem xét mở lớp môn học và được 

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học đó chấp thuận, Trường sẽ mở thêm lớp môn học để sinh viên đăng 

ký bổ sung. 

H. Đánh giá môn học 

1. Đối với các môn học chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của 

môn học, điểm tổng hợp đánh giá môn học (sau đây gọi tắt là điểm môn học) được tính căn cứ vào các 

điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm quá trình (điểm kiểm tra trên lớp, điểm đánh giá nhận thức và 

thái độ tham gia hoạt động trên lớp, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm đánh giá 

bài tập về nhà, điểm đánh giá qua bài tập elearning, điểm báo cáo, thuyết trình...); điểm thi giữa kỳ; 

điểm thi kết thúc môn học, trong đó điểm thi kết thúc môn học là bắt buộc cho mọi trường hợp và có 

trọng số không dưới 50%. Các trường hợp ngoại lệ khác do Hiệu trưởng quyết định. 

 Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng 

như cách tính điểm tổng hợp đánh giá môn học do Khoa quản lý môn học quy định trong đề cương chi 

tiết của môn học.  

2. Đối với các môn học thực hành, đồ án, kiến tập, thực tập, học phần nghề nghiệp: Sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của môn học được thể hiện trong đề cương chi tiết. Điểm 

đánh giá môn học được quy định trong đề cương chi tiết, bao gồm:  điểm thực hành, điểm chuyên cần, 

điểm thực tập do doanh nghiệp đánh giá, điểm báo cáo/tiểu luận, điểm thi kết thúc môn,... 

I. Tổ chức kỳ thi đánh giá môn học 

Trong mỗi học kỳ, Trường tổ chức thi tập trung 2 kỳ thi chính (thi giữa kỳ và thi cuối kỳ), 01 kỳ thi 

phụ dành cho sinh viên hoãn thi giữa kỳ (học kỳ chính và học kỳ dự thính ) và 01 kỳ thi phụ dành cho 

sinh viên hoãn thi cuối kỳ của học kỳ dự thính có lý do chính đáng. 
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J. Xét và công nhận tốt nghiệp  

Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy theo ngành đào tạo chính nếu hội đủ 

các điều kiện sau đây: 

- Được công nhận là sinh viên hệ chính quy tập trung của trường theo đúng ngành cấp bằng; 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự; 

- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ giáo dục thể chất; 

- Hoàn tất toàn bộ CTĐT của ngành/chuyên ngành, có đủ số tín chỉ tích lũy quy định cho khóa ngành 

đào tạo và có ĐTBTL không dưới 5,00; 

- Đạt các yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 

- Đạt các yêu cầu về điểm rèn luyện được quy định trong Quy chế Công tác sinh viên; 

- Sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp trên Cổng thông tin sinh viên.. 

K. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về học và thi, kiểm tra 

1. Sinh viên nếu vi phạm các điều kiện sau đây sẽ không đủ điều kiện tham dự kỳ kết thúc môn học: 

- Bị ghi nhận nợ học phí của học kỳ hiện tại, sinh viên sẽ không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn 

học trong học kỳ đó và bị ghi điểm F. 

- Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật học tập, nội quy học đường, gian dối trong học tập. Hình thức xử lý 

sẽ căn cứ theo quyết định kỷ luật của Trường. 

- Nằm trong danh sách không đảm bảo tối thiểu 80% yêu cầu bắt buộc học tập trên lớp và ở nhà 

được quy định cho từng môn học; Không thực hiện đầy đủ các phần bắt buộc của môn học và các yêu 

cầu theo quy định của môn học. 

2. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa kỳ, thi kết thúc môn 

học, chuẩn bị đồ án…, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng môn học đã vi phạm. 

3. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối 

với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai. 

4. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 3 của Điều này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối 

với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 

hoặc Quy chế công tác sinh viên của Trường. 

5. Nhà trường ra quyết định buộc thôi học theo từng học kỳ chính khi sinh viên vi phạm đồng thời 03 

lỗi sau: 

 - Sinh viên vắng sinh hoạt chủ nhiệm từ 03 tháng trở lên (đối với sinh viên năm nhất và năm hai); 

sinh viên không đi học và không tham gia hoạt động của Trường, Khoa trong học kỳ (có xác nhận của 

Tổ trưởng tự quản, Lớp trưởng, Giảng viên chủ nhiệm/cố vấn, viên chức công tác sinh viên, Lãnh đạo 

khoa).  

 - Thông báo đến sinh viên bằng nhiều hình thức (email, điện thoại, gửi thư về gia đình) nhưng sinh 

viên hoặc gia đình không liên hệ phản hồi trong thời gian quy định hoặc phản hồi sinh viên đã nghỉ 

học (có minh chứng). 

 - Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập.  

L. Học phí 

 Tất cả sinh viên đều có nghĩa vụ đóng học phí và đóng đúng thời gian quy định của Trường. Học 

phí được đóng theo từng học kỳ. Những sinh viên không đóng học phí đúng thời gian quy định (và 

không được xét gia hạn học phí) sẽ không đủ điều kiện tham gia nhóm học, không đủ điều kiện dự thi 

tất cả các môn học trong học kỳ và bị ghi nhận điểm F. 

 Học phí này vẫn được ghi nợ và sinh viên có trách nhiệm đóng học phí ở các kỳ đóng sau. 
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M. Tổ chức giảng dạy và học tập 

1. Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại Trường, những hoạt động thực hành, thực tập, trải 
nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài Trường; Tùy tình hình thực tế, nhà 
trường bố trí địa điểm giảng dạy cho phù hợp với đặc thù môn học. 

2. Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy chính quy được sắp xếp trong khoảng từ 06 giờ đến 20 giờ 
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Tùy theo tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng quy định 
cụ thể thời gian hoạt động giảng dạy; thời gian tổ chức những hoạt động đặc thù của chương trình đào 
tạo; thời gian tổ chức các khóa học, môn học, lịch thi,... trong các trường hợp ngoại lệ để người học có 
thể linh hoạt đăng ký học. 

Thời gian học tại TDTU được chia thành 5 ca học: Buổi sáng: ca 1, ca 2; Buổi chiều: ca 3, ca 

4; Buổi tối: ca 5. Trong đó, ca 1 đến ca 4 là thời gian học tập chủ yếu của các bạn sinh viên hệ đại 

học chính quy. Ca 5 thường dành cho các lớp học Tiếng Anh, lớp học dự thính. 

3. Phòng Đại học sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức 
và điều kiện cơ sở vật chất của Trường. 

4. Tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Trong 
trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, Trường thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các lớp học phương thức trực tuyến khi đáp ứng Quy 
định đào tạo trực tuyến của Trường và có các giải pháp bảo đảm chất lượng giảng dạy trực tuyến. 
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PHẦN 7 - TRÍCH NỘI DUNG QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN  

CHƯƠNG II 

QUYỀN, NHIỆM VỤ, NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM 

Điều 4. Quyền của sinh viên: 
1. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo 

Quy định hiện hành; 

2. Được hưởng các chế độ chính sách theo Quy định của Nhà nước, Nhà trường: miễn, giảm học phí 

theo Nghị định hiện hành, hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định hiện hành, cấp học bổng, xét khen 

thưởng…; 

3. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin, được tạo điều kiện trong học 

tập, nghiên cứu, rèn luyện, bao gồm: 

a. Nhà trường cấp một tài khoản thông qua Cổng thông tin sinh viên để phục vụ trao đổi thông tin 

trong quá trình học tập; 

b. Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí 

nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 

c. Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các 

đội sinh viên tự quản, các câu lạc bộ, đội, nhóm; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao…; 

d. Nội trú Ký túc xá theo đối tượng ưu tiên trong Qui chế tổ chức và hoạt động Ký túc xá; 

e. Nghỉ học tạm thời, học trễ tiến độ, vượt tiến độ; học ngành chính, ngành phụ; chuyển trường; 

nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo Quy định; 

f. Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở nước ngoài; học 

chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo Quy định của Nhà trường; 

g. Khám sức khỏe; chăm sóc sức khỏe tại Phòng y tế của Trường; 

h. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Nhà trường các giải pháp 

góp phần xây dựng Nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi 

ích chính đáng của sinh viên; 

4. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Nhà trường cấp Bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt 

nghiệp toàn khóa; các giấy tờ có liên quan; 

5. Sinh viên đã tốt nghiệp được tạo điều kiện tham gia Hội cựu sinh viên của Trường, được thông tin 

về các chế độ ưu đãi ở các bậc học cao hơn dành cho cựu sinh viên; được giới thiệu các doanh nghiệp 

mình đang công tác hoặc doanh nghiệp do mình điều hành đóng góp ý kiến, phản hồi về chương trình 

đào tạo giúp cho Nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của 

xã hội; được đăng ký là thành viên Hội khuyến học của Nhà trường.  

Điều 5. Nhiệm vụ của sinh viên: 

1. Tuyệt đối chấp hành các Quy định của pháp luật; nội qui, Quy định của Nhà trường; 

2. Cư xử với mọi người lễ phép, lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục. Tôn trọng giảng viên, 

cán bộ và nhân viên (gọi tắt là giảng viên, viên chức) của Nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong 

quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh; 

3. Sử dụng đúng mục đích, đúng Quy định đối với các trang thiết bị trong giảng đường, phòng 

học, thư viện, sảnh tự học...; có trách nhiệm bảo quản toàn bộ trang thiết bị học tập tại Trường để các 

thế hệ sinh viên sau có thể sử dụng tốt; không viết, vẽ, khắc chữ lên tường, cửa, bàn ghế; giữ gìn vệ 

sinh trong khuôn viên Trường, nơi công cộng…; rác thải phải bỏ vào thùng rác đúng quy định; ra khỏi 

giảng đường, phòng học, nhà vệ sinh, ký túc xá… tự giác tắt đèn, quạt và các trang thiết bị có sử dụng 

nguồn điện; luôn luôn phải nhớ và ý thức việc tiết kiệm; 
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4. Tác phong tuyệt đối nghiêm túc khi đến Trường: đeo thẻ sinh viên; trang phục lịch sự, gọn 

gàng và phù hợp với môi trường giáo dục; mang giày hoặc dép có quai hậu; thực hiện trang phục truyền 

thống: nữ áo dài truyền thống của Trường; nam áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, bỏ áo vào quần ngày 

thứ Hai, thứ Năm hàng tuần và các ngày lễ hội của Trường khi có yêu cầu; riêng đối với sinh viên trình 

độ cao đẳng thực hiện trang phục nghề nghiệp từ thứ Hai đến thứ Sáu; không để tóc, sử dụng trang sức 

quá khác biệt với số đông; 

5. Tuyệt đối không làm việc riêng trong giờ học: ngủ, chơi game, nghe nhạc, coi phim, đọc báo, 

đọc truyện, nói chuyện, chơi cờ caro, thêu tranh…; sử dụng điện thoại, sử dụng máy vi tính không 

đúng mục đích, mất trật tự trong giờ học; 

6. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo quy định của Nhà trường; 

7. Nộp đầy đủ hồ sơ; nhập thông tin sinh viên, nhân thân chính xác; kịp thời thông báo cho Phòng 

công tác học sinh - sinh viên khi có sự thay đổi; 

8. Đóng học phí, tham gia bảo hiểm y tế, tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng quy định; 

9.  Thực hiện đúng các cam kết đã ký: cam kết sử dụng thư viện, cam kết tuân thủ quyền tác giả, 

xác nhận việc tìm hiểu thông tin “Những điều cần biết khi học tại TDTU”…; 

10.  Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh 

viên, giảng viên - viên chức; kịp thời báo cáo với Khoa, Phòng Công tác    học sinh – sinh viên khi 

phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử; vi phạm nội qui, qui chế khác của sinh 

viên, giảng viên - viên chức trong Trường; hoặc những hành vi vi phạm pháp luật; 

11. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của sinh viên nội trú theo Qui chế tổ chức và    hoạt động 

Ký túc xá; các trách nhiệm của sinh viên ngoại trú theo quy định; 

12.  Nghiêm chỉnh chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự: đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa 

phương (đối với sinh viên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự); chấp hành lệnh điều động tham 

gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị trong quá trình học tập ở Trường (nếu có lệnh điều động); 

13.  Sinh viên phải kiểm tra Cổng thông tin sinh viên (thông báo, email…) hàng ngày để kịp thời 

nắm bắt các thông tin cần thiết. Sinh viên phải bảo mật tài khoản của mình, không cung cấp cho người 

khác sử dụng. Sinh viên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để người khác sử dụng tài khoản của mình 

hoặc sử dụng tài khoản không đúng mục đích cho việc học; 

14.  Riêng đối với những sinh viên được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà trường cấp thì 

phải thực hiện đúng cam kết với Nhà trường. 

Điều 6. Những điều sinh viên không được làm: 

Các hành vi sinh viên không được làm được quy định cụ thể tại Phụ lục 3. Sinh viên xem 

thông tin chi tiết trong Cổng thông tin sinh viên. 

CHƯƠNG V 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Điều 16. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện: 

1. Đánh giá kết quả rèn luyện được ghi nhận, cập nhật qua Cổng thông tin sinh viên, đảm bảo 

khách quan, công khai, công bằng, chính xác; 

2. Qui trình đánh giá chặt chẽ, phối hợp đồng bộ các đơn vị liên quan trong Nhà trường tham gia 

công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. 

Điều 17. Nội dung và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện: 

a. Việc xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên dựa trên các nội dung: 
- Việc tuân thủ kỷ luật, nề nếp: tối đa 20 điểm; 

- Việc tham gia các hoạt động chuyên môn học thuật: tối đa 20 điểm; 

- Việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động phong trào: tối đa 

20 điểm; 
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- Việc tham gia các hoạt động cộng đồng, công tác xã hội, công tác tình nguyện: tối đa 20 điểm; 

- Tinh thần tiên phong, gương mẫu: tối đa 20 điểm; 

- Điểm thưởng: tối đa 20 điểm. 

b. Đối với học kỳ sinh viên tham gia tập sự nghề nghiệp hoặc học kỳ sinh viên tham gia học 

tập tại nước ngoài (có quyết định của Nhà trường, thời gian học tập từ 02 (hai) tháng trở lên) thì 

nội dung và thang điểm đánh giá rèn luyện như sau: 
- Sinh viên tham gia tập sự nghề nghiệp hoặc tham gia học tập tại nước ngoài tại học kỳ nào thì 

điểm rèn luyện được tính vào học kỳ đó, cách tính như sau: 

+ Việc tuân thủ kỷ luật, nề nếp tại Trường và đơn vị tập sự nghề nghiệp hoặc Trường liên kết: 

tối đa 20 điểm; 

+ Kết quả điểm tập sự nghề nghiệp hoặc kết quả học tập tại nước ngoài: tối đa 80 điểm; 

  + Điểm thưởng: tối đa 20 điểm; 

c. Nội dung và thang điểm đánh giá rèn luyện đối với sinh viên trình độ đại học thực hiện 

theo Phụ lục 1. Sinh viên xem thông tin chi tiết trong HTTTSV. 

Điều 18. Ghi nhận kết quả đánh giá rèn luyện: 

1. Kết quả đánh giá rèn luyện được ghi nhận bằng điểm số đánh giá theo thang điểm quy định tại 

Phụ lục dành cho sinh viên trình độ đại học, Phụ lục dành cho sinh viên trình độ cao đẳng đính kèm; 

mức tổng điểm cao nhất là 100 điểm; 

2. Trong trường hợp tổng số điểm đạt thấp hơn hoặc đạt mức 100 điểm, tổng điểm của sinh viên 

sẽ được ghi nhận theo tổng điểm thực tế đạt được; 

3. Trong trường hợp tổng số điểm vượt quá 100 điểm, tổng điểm của sinh viên sẽ được ghi nhận 

ở mức cao nhất trong thang điểm 100 điểm. 

  Điều 20. Phân loại đánh giá:  

1. Kết quả rèn luyện của sinh viên được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu, 

kém; 

2. Phân loại kết quả rèn luyện: 

Phân loại Điểm 

Xuất sắc Từ 90 đến 100 điểm 

Tốt Từ 80 đến 89 điểm 

Khá Từ 65 đến 79 điểm 

Trung bình Từ 50 đến 64 điểm 

Yếu Từ 35 đến 49 điểm 

Kém Dưới 35 điểm 

 

Điều 22. Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện: 

1. Kết quả đánh giá rèn luyện được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Trường theo quy định về lưu 

trữ hồ sơ, số liệu của Trường và theo quy định của pháp luật; 

2. Là tiêu chí: (1) để xét cấp các loại học bổng; (2) xét khen thưởng sinh viên; (3) thực hiện hỗ 

trợ phần chênh lệch học phí đối với các đối tượng được miễn, giảm học phí theo Nghị định hiện hành; 

(4) xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng; (5) xét bầu chọn cán bộ Lớp - cán bộ Đoàn - Hội; (6) xét sinh 

viên 5 tốt; (7) xét cử nhân - kỹ sư ưu tú; (8) xét tuyển dụng tại Trường theo quy định hiện hành; 
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3. Xét điều kiện tập sự nghề nghiệp do Trưởng Khoa quyết định; 

4. Điều kiện xét tốt nghiệp: Điểm trung bình chung toàn khóa phải ≥ 50 điểm; 

a. Trường hợp sinh viên không đạt điểm rèn luyện đủ để xét tốt nghiệp: sinh viên phải tham gia 

bổ sung vào các hoạt động ngoại khóa do Trường, Khoa tổ chức (tối thiểu 03 hoạt động); 

b. Kết quả rèn luyện toàn khóa được in vào bảng điểm tốt nghiệp.  

c. Kết quả đánh giá rèn luyện năm học xuất sắc sẽ được Nhà trường xem xét khen thưởng. 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN 

1. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC: 

- Quy tắc ứng xử của sinh viên nhằm tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu bình đẳng, công 

bằng, văn minh và hiệu quả. Từng sinh viên được tôn trọng, có quyền tự do ứng xử trên cơ sở 

tôn trọng pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường và của các cá nhân khác; 

- Quy tắc ứng xử bao gồm những nguyên tắc cơ bản trong ứng xử của sinh viên trong phạm vi 

Nhà trường và trong một số quan hệ xã hội khác mà quy tắc này điều chỉnh; 

- Quy tắc ứng xử và Quy chế học sinh, sinh viên là cơ sở pháp lý để sinh viên có thể thực hiện 

quyền cơ bản và chịu các trách nhiệm trong học tập, ứng xử tại trường và trong các quan hệ xã 

hội. 

- Trong trường hợp sinh viên có những ứng xử đáng khen, Nhà trường áp dụng các quy định về 

khen thưởng để vinh danh và tặng thưởng; 

- Trong trường hợp sinh viên có ứng xử không đúng quy tắc, Nhà trường áp dụng Quy chế học 

sinh, sinh viên để xử lý. 

2. NỘI DUNG CỦA QUY TẮC:  
2.1. Tạo lập môi trường văn minh và có chuẩn mực 

2.2. Bảo vệ cơ sở vật chất và tài sản của Trường 

2.3. Tôn trọng quyền tự do cá nhân 

2.4. Tự do thể hiện quan điểm cá nhân trong khuôn khổ pháp luật 

2.5. Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử 

2.6. Ứng xử trong học thuật 

2.7. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ 

Sinh viên xem nội dung chi tiết tại Cổng thông tin sinh viên và thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng 
xử của sinh viên TDTU. 
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PHẦN 8. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG SINH VIÊN            
NĂM HỌC 2021 - 2022 

I. HỌC BỔNG 

Sinh viên xem thông tin chi tiết nội dung học bổng trên Cổng thông tin sinh viên, bao gồm: 

A. HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021 

1. Học bổng Thủ khoa đầu vào; 

2. Học bổng Tân sinh viên dành cho các tỉnh đã ký kết hợp tác với Trường; 

3. Học bổng Tân sinh viên các Trường Trung học phổ thông đã hợp tác với Trường; 

4. Học bổng Tân sinh viên đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 

5. Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh; 

6. Học bổng dành cho học sinh nhập học một số ngành có chính sách thu hút. 

B. HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021 

1. Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Việt (ngoại trừ ngành Việt Nam học - chuyên ngành 

Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam); 

2. Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh. 

C. HỌC BỔNG DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS 

Sinh viên nhập học vào chương trình Du học luân chuyển campus năm 2021, thỏa điều kiện sẽ 
được Nhà trường cấp học bổng. 

D. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH 
TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CAO 

Sinh viên có thành tích tiếng Anh đầu vào cao sẽ được Nhà trường cấp học bổng. 

E. CÁC LOẠI HỌC BỔNG KHÁC 

1. Học bổng học tập và rèn luyện; 

2. Học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá; 

3. Học bổng Hội khuyến học dành cho sinh viên; 

4. Học bổng dành cho con, anh/chị em ruột của Cán bộ công đoàn; 

5. Học bổng dành cho anh/chị em ruột học tại Trường; 

6. Học bổng dành cho sinh viên là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; là con cháu 

thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân Phong; là con của giảng viên, viên chức Nhà 

trường; 

7. Học bổng dành cho sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao đạt thành tích xuất sắc 

trong lĩnh vực thể dục thể thao; 

8. Học bổng khác: Những trường hợp ngoại lệ, Nhà trường sẽ xem xét, cấp học bổng; 

9. Học bổng cấp Khoa. 

II. KHEN THƯỞNG 

Những sinh viên đạt kết quả cao về kỹ năng tin học; đạt thành tích cao trên các lĩnh vực: nghiên 

cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn học thuật, hoạt động văn thể mỹ… được Nhà trường 

khen thưởng, tuyên dương. 

 



33 
 

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. 
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PHẦN 10- 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 Cổng 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 có sự thay đổi về thông tin nhân thân, sinh viên liên 

hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên và mang theo minh chứng 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;  

- 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 nội dung vi phạm và hình thức xử lý. 

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, Nội dung vi phạm và hình thức xử lý 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. 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

 

 

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

 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
 

Việc tìm hiểu thông tin “Những điều cần biết khi học tại TDTU” 
 

- Tôi tên là: ................................................................. Ngày sinh: ............................  

- Mã số sinh viên: ......................................................................................................  

- CMND/CCCD: .......................................................................................................  

- Số điện thoại ...........................................................................................................  

Tôi đã đủ điều kiện trúng tuyển và nhập học vào Trường: 

- Ngành: ................................................. Chương trình: ............................................  

Tôi xác nhận đã đọc và tìm hiểu thông tin “Những điều cần biết khi học tại TDTU” trước 

khi nhập học tại Trường, cụ thể: 

1. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra (Tiếng Anh, Tin học,…) của ngành nhập học; 

2. Chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ phần chênh lệch học phí; hỗ trợ chi phí học tập; 

và học bổng, khen thưởng sinh viên; 

3. Chính sách học phí của Trường; 

4. Qui chế đào tạo trình độ đại học; 

5. Qui chế công tác sinh viên; 

6. Qui chế về dạy và học tại TDTU; 

7. Chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức; Bộ qui tắc ứng xử của sinh viên; 05 đặc 

điểm nhận diện sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng; 

8. Quy định về việc cung cấp thông tin cho phụ huynh. 

Đồng ý để Nhà trường gửi thông tin kết quả học tập, rèn luyện, kỷ luật cho phụ huynh thông 

qua số điện thoại mà sinh viên cung cấp trên Cổng thông tin sinh viên và chịu trách nhiệm 

cung cấp thông tin sinh viên đúng cho Nhà trường. Khi có sự thay đổi thông tin sinh viên, tôi 

sẽ chủ động liên hệ Phòng Công tác học sinh – sinh viên để cập nhật. 

 

Xác nhận của phụ huynh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2021 
Sinh viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Giới thiệu chương trình Thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên Trường 

 
 Từ năm 2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) bắt đầu triển khai đào tạo bồi dưỡng sau đại học 

(Chương trình thạc sĩ 4+1). Theo đó, sinh viên khi tham gia chương trình sẽ rút ngắn thời gian học 
tập gồm 04 năm đại học và 01 năm thạc sĩ, sinh viên được hưởng hưởng chính sách học bổng sau 
đại học dựa theo kết quả học tập.  

 Khung chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt giữa các môn học trong khối kiến thức đại học 
và các học phần trong khối kiến thức thạc sĩ, do đó sinh viên tích lũy các học phần sau đại học sẽ 
được xét chuyển điểm và công nhận khối kiến thức tích lũy tương đương xuống hệ đại học. Chương 
trình học đảm bảo tổng số tín chỉ tích lũy của người học tối thiểu 180 tín chỉ theo quy định của Bộ 
GD&ĐT. 

 Tất cả 18 ngành đào tạo chương trình thạc sĩ 4+1 đang tuyển sinh như sau: 
 

Quản trị kinh doanh LL và PP dạy học bộ môn tiếng Anh 

Tài chính – Ngân hàng Kỹ thuật XD công trình giao thông 

Kế toán Luật kinh tế 

Toán ứng dụng Xã hội học 

Kỹ thuật môi trường Khoa học máy tính 

Bảo hộ lao động Kỹ thuật điện 

Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật viễn thông 

Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Mỹ thuật ứng dụng Quản lý TDTT 

 
Đối tượng tham gia 

 Sinh viên từ năm 3 khi tích lũy 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học; 
 Ngành đào tạo đại học phải nằm trong danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào 

tạo thạc sĩ 4+1; nếu ngành là ngành gần hoặc ngành khác với ngành đào tạo thạc sĩ 4+1 phải 
được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý. 

Hình thức tham gia 
 Sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 trên Cổng thông tin sinh viên; 

 Sinh viên có điểm trung bình tích lũy  7.0 (thang điểm 10) được phép học tối đa 50% tín chỉ 

(30 tín chỉ) của chương trình thạc sĩ 4+1; Sinh viên có điểm trung bình tích lũy  7.0 được phép 
học tối đa 40% tín chỉ (24 tín chỉ) của chương trình thạc sĩ 4+1; 

 Thời gian học: chiều Thứ 7, cả ngày Chủ Nhật hoặc các buổi tối trong tuần. 

Học phí  

 Học phần chung (Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học): 460.000 đồng/tín chỉ; 

 Học phần cơ sở ngành và chuyên ngành: 1.045.000 đồng/tín chỉ (khối ngành Khoa học – kỹ 
thuật); 810.000 đồng/tín chỉ (khối ngành Kinh tế - xã hội). 

Chính sách học bổng 
 Học bổng 50% học phí: Sinh viên điểm tích lũy học tập đạt loại giỏi ( 8.0); 
 Học bổng 30% học phí: Sinh viên điểm tích lũy học tập đạt loại khá ( 7.0); 
 Học bổng 25% học phí: Sinh viên điểm tích lũy học tập đạt loại trung bình ( 7.0); 
 Sinh viên được nhận học bổng cuối từng học kỳ sau khi kết thúc học phần. 

Chi tiết xem tại Website: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-4-1 

 


