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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Số:  335 /QĐ-ĐHKTKTCN 

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

 
 

Hà Nội, ngày  23   tháng  05  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định tạm thời về việc học cùng lúc hai chương trình 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

- Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại 
học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

- Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ;  

- Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế đào tạo đại 
học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Nhà trường;  

- Theo đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành Quy định tạm thời về việc học cùng lúc hai chương trình đối với các 
lớp đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quy định này bổ sung những quy định 
riêng cho việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình, còn các quy định khác được thực hiện 
theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 
định số 681/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học 
Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để xét việc đăng ký, tổ chức 
đào tạo, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy. 

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị có liên quan, giảng viên và sinh viên trong 
toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu VP-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

                            PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục
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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

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

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI 

VỀ VIỆC HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   355  /QĐ-ĐHKTKTCN ngày 23 tháng  05 năm 2012 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ) 

Phần 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Văn bản này bổ sung những quy định riêng cho việc tổ chức học cùng lúc hai 
chương trình, còn các quy định khác được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường; 

2. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một 
chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng theo quy định của Nhà trường; 

3. Văn bản này áp dụng cho sinh viên đang học đại học hệ chính quy từ khóa 5 trở về 
sau tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Phần 2 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Điều 2: Điệu kiện để được đăng ký học cùng lúc hai chương trình 

1. Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở 
chương trình thứ nhất; 

2. Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất; 

3. Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất; 

4. Tự nguyện học thêm chương trình thứ hai và đóng nộp học phí của các học phần 
riêng của chương trình đào tạo thứ hai đúng quy định của Nhà trường. 

5. Trong từng học kỳ, Nhà trường có quy định bổ sung cụ thể về ngành đào tạo thứ 
hai được phép đăng ký học thêm, đối tượng được đăng ký và số lượng sinh viên được đăng 
ký học ở chương trình này. Riêng đối với sinh viên đại học khóa 5 đã học kết thúc học kỳ 
thứ nhất được đăng ký học thêm một chương trình thứ hai có quy định bổ sung như sau: 

a) Ngành được đăng ký: 

- Sinh viên các ngành được phép đăng ký học chương trình thứ hai ngành Kế toán; 

- Sinh viên các ngành được phép đăng ký học chương trình thứ hai ngành Tài chính - 
Ngân hàng; 
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- Sinh viên các ngành khối công nghệ được phép đăng ký học chương trình thứ hai 
ngành Quản trị kinh doanh; 

- Sinh viên các ngành khối kinh tế được phép đăng ký học chương trình thứ hai ngành 
Công nghệ thông tin; 

Khối lượng học tập trong chương trình thứ hai xem trong bản phụ lục gửi kèm. 
b) Số lượng sinh viên tối đa được học tại chương trình thứ hai của từng ngành là 100 

người tại mỗi cơ sở của Trường (Nam Định và Hà Nội), được xét theo độ dốc điểm trung 
bình chung tích lũy (TBCTL) từ trên xuống dưới. 
Điều 3: Thời gian và kế hoạch đào tạo 

1. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là 
thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy 
chế đào tạo theo HTTC.  
          2. Kế hoạch đào tạo học cùng lúc hai chương trình được cụ thể hóa thành kế hoạch 
chuẩn trong chương trình đào tạo. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuẩn được tư vấn trong 
chương trình, sinh viên tự xây dựng kế hoạch học tập của mình cho phù hợp với điều kiện và 
năng lực bản thân. 
Điều 4: Thủ tục đăng ký học cùng lúc hai chương trình 

Trong từng học kỳ, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể kế hoạch đăng ký học cùng lúc 
hai chương trình. Sinh viên có nguyện vọng phải làm đơn (theo mẫu quy định), gửi cho 
phòng Công tác Học sinh Sinh viên. 

Sau khi xem xét các điều kiện đăng ký học, phòng Đào tạo sẽ trình Hiệu trưởng ra 
quyết định công nhận sinh viên được học cùng một lúc hai chương trình.  
Điều 5. Tổ chức lớp 

1. Lớp sinh viên: Sinh viên học chương trình thứ hai vẫn sinh hoạt và chịu sự quản lý 
của lớp sinh viên trong chương trình thứ nhất theo đúng quy chế và các quy định hiện hành; 

2. Lớp học phần: Nhà trường chỉ tổ chức các lớp học phần riêng cho sinh viên học 
chương trình thứ hai nếu đủ số lượng. Nếu số lượng đăng ký quá ít, sinh viên phải đăng ký 
học các học phần của chương trình thứ hai theo các lớp học phần do Nhà trường tổ chức theo 
kế hoạch đào tạo của từng học kỳ. 
Điều 6. Đăng ký khối lượng học tập 

1. Việc đăng ký khối lượng học tập, rút bớt học phần, đăng ký học lại, học cải thiện... 
cho chương trình thứ hai được thực hiện như chương trình thứ nhất.  

2. Tổng số tín chỉ được phép học của chương trình thứ hai trong mỗi học kỳ: 
a) Học kỳ chính: Từ 3 - 10 tín chỉ; 
Trong trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp chương trình thứ nhất, số tín chỉ được phép 

học sẽ được quy định theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ). 
b) Học kỳ phụ (Học kỳ hè): Dưới 10 tín chỉ. 

Điều 7. Tính và xét kết quả học tập 
1. Tính kết quả học tập: Điểm trung bình chung học kỳ (TBCHK), điểm trung bình 

chung tích lũy (TBCTL) được tính riêng cho từng chương trình học. 
2. Xét kết quả học tập: được thực hiện theo quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của 

Nhà trường, cụ thể như sau: 
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a) Điều kiện buộc thôi học chương trình thứ hai: 
- Bị buộc thôi học ở chương trình thứ nhất; 
- Bị cảnh cáo kết quả học tập của chương trình thứ hai trong hai học kỳ liên tiếp; 
- Đăng ký khối lượng học tập ở chương trình thứ hai không đúng quy định. 
b) Điều kiện để tiếp tục học chương trình thứ hai:  
- Không bị buộc thôi học; 
- Điểm TBCTL của chương trình thứ nhất phải đạt từ 2,00 trở lên; 
- Điểm TBCTL của chương trình thứ hai phải đạt từ 2,00 trở lên; 
c) Điều kiện phải tạm dừng chương trình thứ hai: Hiệu trưởng ra quyết định cho sinh 

viên tạm dừng chương trình thứ hai trong các trường hợp như sau: 
- Điểm TBCTL của chương trình thứ nhất nhỏ hơn 2,00; 
- Điểm TBCTL của chương trình thứ hai nhỏ hơn 2,00. 
d) Điều kiện để được quay lại học tiếp chương trình thứ hai: 

- Sinh viên bị tạm dừng chương trình thứ hai do kết quả học tập của chương trình thứ 
nhất chỉ được quay lại đăng ký học các học phần của chương trình thứ hai khi điểm TBCTL 
của chương trình thứ nhất được cải thiện và đạt 2,00 trở lên; 

- Sinh viên bị tạm dừng chương trình thứ hai do kết quả học tập của chương trình thứ 
hai chỉ được đăng ký học các học phần mới của chương trình thứ hai khi đã cải thiện được 
kết quả của chương trình thứ hai với điểm TBCTL đạt từ 2,00 trờ lên; đồng thời tại thời 
điểm quay lại học chương trình thứ hai, điểm TBCTL của chương trình thứ nhất phải đạt từ 
2,00 trở lên; 

- Sinh viên muốn quay trở lại học tiếp chương trình thứ hai, phải nộp đơn đăng ký 
(theo mẫu quy định) cho phòng Đào tạo và phải được Hiệu trưởng ra quyết đinh cho phép. 
Điều 8: Xét và công nhận tốt nghiệp 

Việc xét tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà 
trường. Điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp ở chương trình thứ hai: 

1. Sinh viên đã được xét công nhận tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất; 
2. Sinh viên đủ các điều kiện được công nhận tốt nghiệp ở chương trình thứ hai; 
3. Làm đơn (theo mẫu quy định) gửi Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường thông 

qua phòng đào tạo. 

Phần 3 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các đơn vị và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành. Mọi điều chỉnh, bổ sung do Hiệu trưởng quyết định.   

                     HIỆU TRƯỞNG 
                     (Đã ký) 

 
PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục 
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         PHỤ LỤC: 
BẢNG KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI 

 CỦA SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH 
 

Khối lượng học tập trong chương trình thứ hai 
                             Khối lượng học tập và    
                            Tên chương trình thứ hai 
 

Tên chương trình thứ nhất Kế toán Quản trị 
kinh doanh 

Tài chính - 
Ngân hàng 

Công nghệ 
thông tin 

Kế toán -  -  52 91 

Quản trị kinh doanh -  -  -  91 

Tài chính - Ngân hàng 52 -  -  91 

Công nghệ May 77 77 77 -  

Công nghệ Thực phẩm 77 77 77 -  

Công nghệ Thông tin 77 77 77 -  

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử 77 77 77 -  

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 77 77 77 -  

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền 
thông 77 77 77 -  

 
  


