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THÔNG BÁO 

V/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo  
 

Căn cứ Hướng dẫn số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT, ngày 22/12/2008 của Hiệu trưởng trường ĐH 
SPKT Tp.HCM về hướng dẫn thực hiện Quy chế 43, tại Điều 17: học cùng lúc hai chương trình 
đào tạo, Ban Giám hiệu thông báo đến các khoa quản sinh viên, cố vấn học tập và toàn thể sinh 
viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy có nhu cầu học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt 
nghiệp được cấp hai văn bằng, như sau: 

1/ Yêu cầu:  

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

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

2/ Thời gian đăng ký: sau khi đã học xong học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương 
trình thứ nhất. Không hạn chế thời gian đăng ký. 

3/ Nơi đăng ký: tại P.Đào tạo hoặc sinh viên gởi đăng ký qua mail: hoatrth@hcmute.edu.vn  

4/ Thời gian báo kết quả: sau đăng ký 01 tuần. 

5/ Khi nhận được quyết định học chương trình thứ hai, sinh viên làm đơn bảo lưu điểm các 
học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất cho 
chương trình thứ hai.  

6/ Về đăng ký môn học: sinh viên thực hiện đăng ký môn học theo thông báo của trường. 
Nếu hai chương trình đào tạo có học phần trùng nhau, sinh viên chỉ cần đăng ký học phần này 
01 lần trong học kỳ và nếu kết quả đánh giá học phần này đạt từ 5 điểm trở lên, sinh viên làm 
đơn bảo lưu điểm học phần cho chương trình thứ hai. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ 
hai, nếu rơi vào diện xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm 
chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. 

7/ Về xử lý học vụ: xét theo từng chương trình đào tạo với kết quả học tập các học phần của 
chương trình đó. Trường hợp sinh viên bị buộc thôi học ở chương trình đào tạo thứ nhất theo 
điều 16 quy chế 43 sẽ không được tiếp tục theo học chương trình thứ 2 ở cùng trình độ đào tạo.  

8/ Về học phí cho chương trình đào tạo thứ hai: sinh viên xem thông báo của phòng Kế 
hoạch tài chính. 

9/ Thời gian học tối đa và điều kiện xét tốt nghiệp:  

- 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 
43.  

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở 
chương trình thứ nhất. 

Trân trọng. 

 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:    
- BGH để chỉ đạo. 
- Các Khoa: thông báo cho    

CVHT và SV. 
- P.KHTC thông báo học phí. 

- Lưu PĐT.   
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ĐƠN XIN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 
Kính gửi:  - Ban giám hiệu trường ĐH SPKT Tp.HCM 

- Phòng Đào tạo 
 

Tôi tên:   ......................................................................  Sinh ngày:  .........................  

Mã số sinh viên: ..........................................................  Lớp:  ..................................  

Đang theo học ngành: ..................................................  Khoa:  ................................  

Điểm trung bình chung học kỳ …./năm học ………:  ..........   Số tín chỉ đạt học kỳ: .......  

Điểm trung bình chung tích lũy:  ..........................................  Số tín chỉ tích lũy:  ..........  

Tôi xin được học chương trình đào tạo thứ hai là: 

Tên CTĐT:  .............................................................  Khoa:  ...........................................  

Tôi kính mong nhà trường chấp thuận. 

 

 Tp.HCM, ngày    tháng     năm 20 

Ý kiến PĐT Người làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 


