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THÔNG BÁO 
Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021  

  

Căn cứ Quy định đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 

607/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường) và Kết quả học tập học kỳ 

2 năm học 2020-2021 của sinh viên chương trình đào tạo đại trà, Nhà trường thông báo 

các điều kiện xét và kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau: 

1/ Sinh viên bị cảnh báo học vụ trong các trường hợp sau:  

a) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, 

dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc 

dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá; 

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, 

dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo, hoặc sinh viên không đăng ký học tập trong học 

kỳ chính mà không có lý do chính đáng; 

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F+, F còn tồn đọng tính từ đầu khoá 

học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. 

2/ Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau: 

a) Có số lần cảnh báo học vụ là 4 lần hoặc 3 lần liên tiếp (đại học), là 3 lần hoặc 2 

lần liên tiếp (cao đẳng); 

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường theo quy định. Riêng các 

sinh viên đang được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy thì không bị hạn chế về thời gian hoàn thành chương trình 

học. 

3/ Kết quả xét 

a) Sinh viên nhận kết quả xét theo lớp qua giáo vụ Khoa/Viện  

b) Sinh viên diện buộc thôi học sẽ bị khóa tài khoản trang cá nhân tại Trường từ 

ngày 01/11/2021.  

4/ Các giải pháp 
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- Sinh viên phải rà soát kết quả học tập của mình để phản hồi các sai sót nếu có về 

phòng Đào tạo trước ngày 31/10/2021. 

- Sinh viên bị cảnh báo học vụ chưa tới mức buộc thôi học phải có biện pháp cải 

thiện việc học tập; xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, khoa học; ưu tiên đăng ký học 

trả nợ, cải thiện các học phần điểm thấp; không đăng ký quá nhiều tín chỉ trong 1 học kỳ; 

cần nhờ tới sự tư vấn, hỗ trợ của cố vấn học tập,… 

- Đối với các trường hợp sinh viên không theo học tại các học kỳ chính phải có đơn 

nghỉ học tạm thời theo đúng quy định. 

- Các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học phải hoàn thành nghĩa vụ với Nhà 

trường trước khi nhận quyết định./. 
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