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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định nguyên tắc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập
trong đào tạo chính quy liên thông từ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Khoa học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học
Huế và Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT, ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo
dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế về
việc Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành
viên và đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-ĐHH ngày 31/10/2014 của Giám đốc Đại học Huế về
việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019;
Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và
Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại
học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng 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 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao
đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Khoa học về việc ban hành Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ;
Căn cứ Hướng dẫn số 137/HD-ĐHH ngày 25/02/2013 của Giám đốc Đại học Huế về
việc Thực hiện Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo
Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy của các ngành đào tạo đang
áp dụng tại Trường Đại học Khoa học;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nguyên tắc xét công nhận
chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo chính quy liên thông từ cao đẳng lên đại học tại
Trường Đại học Khoa học”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2015-2016. Mọi quy định trước đây
trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng chức năng, Khoa, Bộ môn trực thuộc và các
cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Đại học Huế (để báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐTĐH.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký và đóng dấu)

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển
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QUY ĐỊNH
Nguyên tắc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo
chính quy liên thông từ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Khoa học
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-ĐHKH ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo
chính quy liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học tại Trường Đại học Khoa học.
2. Văn bản này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy, loại hình đào tạo chính quy
liên thông từ cao đẳng lên đại học đang học tập tại Trường Đại học Khoa học.
Điều 2. Mục đích
1. Làm căn cứ để Hiệu trưởng xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong bảng
điểm cao đẳng sang điểm đại học.
2. Làm căn cứ để Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch đào tạo chính quy
liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Điều 3. Căn cứ thực hiện
Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy hiện hành của ngành/chuyên
ngành sinh viên được xếp vào học và bảng điểm trình độ cao đẳng của sinh viên đó.
Điều 4. Quy đổi số đơn vị học trình sang số tín chỉ
Quy đổi số đơn vị học trình/số tiết/số tín chỉ của các học phần trong chương trình đào
tạo trình độ cao đẳng của các trường khác sang số tín chỉ trong chương trình đào tạo trình
độ đại học của Trường Đại học Khoa học theo nguyên tắc ở Bảng 1.
Bảng 1. Quy đổi số đơn vị học trình sang số tín chỉ
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Điều 5. Nguyên tắc chuyển điểm
Xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập các học phần trong chương trình đào tạo
trình độ cao đẳng của các trường khác sang các học phần trong chương trình đào tạo trình
độ đại học (ngoại trừ môn học thuộc khối kiến thức chuyên sâu của ngành/chuyên ngành
trong chương trình đào tạo đại học) tại Trường Đại học Khoa học theo các nguyên tắc sau:
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1. Học phần ở trình độ cao đẳng có cùng tên gọi (hoặc tương tự) và có số tín chỉ quy
đổi lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ so với học phần ở trình độ đại học thì được công nhận
chuyển điểm.
2. Học phần ở trình độ đại học được xác định là hợp thành từ hai hay nhiều học phần
đã học ở trình độ cao đẳng và có tổng số tín chỉ quy đổi lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ so
với học phần ở trình độ đại học thì được công nhận chuyển điểm. Điểm đánh giá học phần
ở trình độ đại học là điểm trung bình chung có trọng số (theo số tín chỉ quy đổi) các học
phần thành phần đã học ở trình độ cao đẳng được công nhận chuyển điểm
3. Học phần ở trình độ cao đẳng có cùng tên gọi (hoặc tương tự) và có số tín chỉ quy
đổi nhỏ hơn so với học phần ở trình độ đại học thì sinh viên phải học học phần bổ sung.
Điểm đánh giá học phần ở trình độ đại học là điểm trung bình chung có trọng số (theo số
tín chỉ quy đổi) của học phần đó ở trình độ cao đẳng và học phần bổ sung.
4. Các học phần của khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở trình
độ đại học được miễn học nếu ở trình độ cao đẳng đã xác định có chứng chỉ và đạt yêu cầu
theo quy định của các quy chế hiện hành. Nếu chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc
phòng ở trình độ cao đẳng chưa đủ đạt yêu cầu đối với trình độ đại học thì sinh viên phải
đăng ký học thêm một số học phần để đạt được chứng chỉ ở trình độ đại học.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng đào tạo liên thông theo từng
ngành/chuyên ngành và theo từng năm học để xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập
đào tạo chính quy liên thông từ cao đẳng lên đại học cho ngành/chuyên ngành đó. Hội đồng
gồm 07 hoặc 09 thành viên, bao gồm:
- Chủ tịch: Hiệu trưởng;
- Phó chủ tịch: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học;
- Thư ký: Trưởng phòng Đào tạo Đại học;
- Ủy viên trực: Trưởng khoa quản lý ngành đào tạo liên thông;
- Ủy viên: Một số giảng viên của khoa quản lý ngành đào tạo liên thông;
Hội đồng căn cứ vào những nguyên tắc nêu ở quy định này để xem xét, đề xuất công
nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học
chương trình đào tạo liên thông đối với từng sinh viên cụ thể và thời gian đào tạo liên thông
đối với từng đối tượng trình Hiệu trưởng phê duyệt và công bố công khai cho sinh viên
biết để thực hiện.
2. Bảng điểm của sinh viên đào tạo chính quy liên thông từ cao đẳng lên đại học phải
ghi đầy đủ kết quả học tập các môn học trong thời gian đào tạo liên thông tại Trường Đại
học Khoa học và các môn học được xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập theo quy
định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa hoc.
3. Những trường hợp không nằm trong phạm vi áp dụng của nguyên tắc này sẽ được
Phòng Đào tạo Đại học phối hợp với các Khoa quản lý chuyên môn xem xét trình Hiệu
trưởng quyết định.
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Điều 7. Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2015-2016, từ khóa tuyển sinh 2015
trở về sau. Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký và đóng dấu)

PGS. TS. Hoàng Văn Hiển
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