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LỜI MỞ ĐẦU 
Các bạn SV thân mến! 
Các bạn sinh viên thân mến! 
Vậy là các bạn đã trở thành một phần của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố 

Hồ Chí Minh (HUB), HUB nồng nhiệt chào đón và chúc mừng các bạn. Từ đây các bạn 
sẽ bước vào một hành trình mới để khẳng định bản thân và chuẩn bị chu đáo cho sự thành 
công trong tương lai. 

Là một học sinh từ môi trường phổ thông, bước chân vào giảng đường đại học với 
tư cách của một sinh viên (SV) các bạn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nhưng chắc chắn các bạn sẽ 
dần quen và vượt qua mọi thử thách trong thời gian học tập tại Trường để trở thành 
những cử nhân giỏi. 

“Cẩm nang sinh viên” này được biên soạn để gửi đến các bạn như một sự trợ giúp 
thiết thực và hiệu quả trong quá trình học tập tại HUB với những vấn đề thiết yếu, để bạn 
có thể xây dựng cho riêng mình một kế hoạch học tập, rèn luyện khả thi cho cả khoá học. 

Bạn có thể tìm thấy trong Cẩm nang này Chương trình đào tạo khoá học của bạn; 
Quy chế SV; quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ; hỏi – đáp về việc học, thi, nghiên cứu 
khoa học và sử dụng thư viện; thông tin liên quan đến rèn luyện, thi đua – khen thưởng, 
miễn giảm học phí, học bổng; hoạt động Đoàn – Hội; nội quy, quy định ngoài học vụ; các 
địa chỉ, số điện thoại cần thiết của các đơn vị trong Trường để liên hệ khi cần. 

Cùng với Cẩm nang sinh viên, các bạn cần thường xuyên cập nhật thông tin tại: 
 Website của Trường: https://buh.edu.vn 
 Các Website khác trong phần “Thông tin tham khảo”. 
Hãy sử dụng một cách chủ động và thông minh cuốn Cẩm nang này, coi nó là người 

bạn đồng hành của mình trong những năm học tập tại Trường. 
Chúc các bạn TỰ TIN LÀM CHỦ BẢN THÂN để thành công!  

 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
ThS. Đoàn Võ Việt 
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1.1.  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học công 

lập, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có 46 năm xây dựng và phát triển. 
Những ngày đầu thành lập, Trường chỉ có 3 khoa, trong đó có 1 khoa bồi dưỡng văn hóa 
gọi là Khoa Dự bị và 2 khoa chuyên ngành về tài chính – ngân hàng là Khoa Tín dụng, 
Khoa Kế toán Ngân hàng và các bộ môn khoa học cơ bản, lý luận chính trị. Cùng với quá 
trình phát triển của Ngành Ngân hàng và của đất nước, Trường đã thành lập thêm các 
khoa mới; từ Trường đào tạo đơn ngành trở thành Trường đào tạo đa ngành với 9 khoa 
đào tạo, 1 khoa quản lý đào tạo sau đại học, 2 bộ môn; 100% giảng viên có trình độ sau 
đại học, trong đó phó giáo sư và tiến sĩ: 47,5%; thạc sĩ: 52,5%; số lượng SV, học viên 
gần 15.000 người. Từ khi thành lập đến nay, lịch sử Trường đã trải qua 5 giai đoạn. 

 Giai đoạn 1 (1976 – 1986):  
Trường mang tên Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II đặt tại Tp. Hồ 

Chí Minh với nhiệm vụ đào tạo hệ đại học chuyên tu và tại chức cho Ngành (Quyết định 
thành lập số 1229/NH-TCCB ngày 16/12/1976 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam). 

Ngày 03/05/1980, Thủ tướng Chính phủ cho phép Trường đào tạo đại học hệ chính 
qui tập trung chuyên ngành ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh. (Quyết định số 149/TTg 
ngày 03/05/1980 của Thủ tướng Chính phủ). 

 Giai đoạn 2 (1987 – 1992):  
Trường mang tên Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (theo 

Quyết định số 169/NH–QĐ ngày 29/11/1986 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam) với nhiệm vụ đào tạo hệ đại học (chính qui, chuyên tu, tại chức) cho Ngành 
Ngân hàng tại khu vực phía Nam. 

 Giai đoạn 3 (1993 – 1997):  
Trường mang tên Trung tâm Đào tạo và NCKH Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (theo 

Quyết định số 112/TTg ngày 23/03/1993 của Thủ tướng Chính phủ). Trường Trung học 
Ngân hàng III được sáp nhập vào Trường. 

 Giai đoạn 4 (1998 – 2003):  
Trường mang tên Học viện Ngân hàng – Phân viện Tp. Hồ Chí Minh (theo Quyết 

định số 30/1998/QĐ/TTg ngày 09/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ). 
 Giai đoạn 5 (2003 – đến nay):  
Trường mang tên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 

174/2003/QĐ–/TTg ngày 20/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ). 
Trong quá trình đó, Trường đã được trao tặng:   
 Huân chương Lao động hạng ba (năm 1987). 
 Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1992). 
 Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2001). 
 Huân chương Độc lập hạng ba (năm 2006). 
 Huân chương Độc lập hạng nhì (năm 2016). 
 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009, năm 2013). 
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 Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2014, 2015, 2016). 
 Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (năm 2011, 2014), Công đoàn 

Ngân hàng Việt Nam (năm 2014). 
 Các bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, thành,... 

1.2.  SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÀ HỆ GIÁ TRỊ 
 Sứ mạng 
HUB cung cấp cho xã hội và ngành ngân hàng nguồn nhân lực chất lượng cao, các 

nghiên cứu có tầm ảnh hưởng, cùng với dịch vụ tư vấn và hoạt động phục vụ cộng đồng. 
HUB kiến tạo hệ sinh thái giáo dục, mang đến cơ hội học tập suốt đời; phát triển con 
người toàn diện, sáng tạo, với tinh thần phụng sự. 

 Tầm nhìn 
HUB định hướng trở thành đại học đa ngành và liên ngành nằm trong nhóm các đại 

học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á. HUB tiên phong ứng dụng công nghệ số trong đào 
tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành. 

 Triết lý giáo dục 
Khai phóng: HUB tạo môi trường giáo dục giúp người học tự khai phá tiềm năng 

của bản thân; lĩnh hội kiến thức chuyên môn sâu của ngành học trên nền tảng kiến thức 
tổng quát toàn diện; phát triển năng lực trí tuệ và kỹ năng cá nhân; định hình các giá trị 
sống tích cực hướng tới giáo dục con người tự chủ, sáng tạo, công dân có trách nhiệm. 

Liên ngành: HUB hướng đến đào tạo người học có hiểu biết liên ngành nhằm tránh 
những thiên kiến trong việc ra quyết định, tăng khả năng kết nối các chuyên gia, mở rộng 
cơ hội việc làm. 

Trải nghiệm: HUB triển khai mô hình đào tạo “trưởng thành qua trải nghiệm”. Qua 
trải nghiệm, người học sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về lý thuyết, hình thành tư duy thực tiễn, 
năng lực thực thi, từ đó thích nghi và cải tạo môi trường. 

 Hệ giá trị 
Chính trực: HUB đề cao tính chính trực và trung thực trong mọi hành động; luôn 

nhất quán giữa tư duy - lời nói - hành động. 
Đoàn kết: HUB lấy phương châm đoàn kết để có sức mạnh tổng hợp; đảm bảo sự 

hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan để cùng phát triển. 
Tiên phong: HUB tiên phong trong ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào 

các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý, điều hành; sáng tạo và dẫn dắt xu hướng. 

1.3. CÁC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG  
 Trụ sở chính của Trường: Số 36 – Đường Tôn Thất Đạm – Phường Nguyễn 

Thái Bình  –  Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh. 
 Tel: 028 38.291.901 – 38.291.224 – Fax: 02838.212.584.  
 Phòng trực bảo vệ: 028 38.212.589. 
 Cơ sở số 39 – Đường Hàm Nghi – Phường Nguyễn Thái Bình  – Quận 1 –  

Tp. Hồ Chí Minh. 
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Phòng trực bảo vệ:  028 38.213.763.   
 Cơ sở số 56 – Đường Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – Tp. Thủ Đức  – 

Tp. Hồ Chí Minh. 
 Tel: 028 38.971.629 – Fax: 028 38.971.652. 
 Phòng trực bảo vệ: 028 38.966.657. 

1.3.  CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG 
1.3.1.  Hội đồng Trường 
1.3.2.  Ban giám hiệu  
1.3.3.  Các đơn vị chức năng  
Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh hiện có 10 khoa, 2 bộ môn, 17 phòng, 

viện, trung tâm.  

TT 
Tên đơn vị/   

Trưởng đơn vị/Phụ trách 
Địa chỉ/ 
email 

Số ĐT 
(Mã vùng: 028) 

CÁC KHOA 

1 
Khoa Lý luận Chính trị 
(TS. Cung Thị Tuyết Mai) 

56 – HD2 
khoallct@buh.edu.vn 

37.200.149 

2 
Khoa Ngân hàng  
(PGS, TS. Phan Diên Vỹ) 

56 – HD2 
khoanh@buh.edu.vn 

38.971.624 

3 
Khoa Tài chính 
(TS. Lê Văn Hải) 

56 – HD2 
khoatc@buh.edu.vn 

38.971.631 

4 
Khoa Kế toán – Kiểm toán  
(TS. Đặng Đình Tân) 

56 – HD2 
khoaktkt@buh.edu.vn 

38.971.641 

5 
Khoa QT Kinh doanh  
(TS. Nguyễn Văn Tiến) 

56 – HD2 
khoaktqt@buh.edu.vn 

38.971.639 

6 

Khoa Ngoại ngữ  
(ThS. Nguyễn Ngọc Phương 
Dung – Phó trưởng khoa/ 
PTK) 

56 – HD2 
khoangoaingu@buh.edu.vn 

38.214.305 

7 
Khoa Kinh tế Quốc tế 
(PGS, TS. Hà Văn Dũng) 

56 – HD2 
khoaktqt@buh.edu.vn 

38.971.640 

8 
Khoa Luật kinh tế 
(ThS. Võ Song Toàn – Phó 
trưởng khoa/PTK) 

56 – HD2 
khoalkt@buh.edu.vn 

37.200.151 
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TT 
Tên đơn vị/   

Trưởng đơn vị/Phụ trách 
Địa chỉ/ 
email 

Số ĐT 
(Mã vùng: 028) 

9 

Khoa Hệ thống Thông tin 
Quản lý   
(ThS. Nguyễn Văn Thi – Phó 
trưởng khoa/PTK) 

56 – HD2 
khoahtttql@buh.edu.vn 

38.971.655 

10 
Khoa Sau đại học   
(TS. Lê Đình Hạc) 

36 – TTĐ 
khoasaudaihoc@buh.edu.vn 

38.212.590 

11 
Bộ môn Toán kinh tế 
(TS. Nguyễn Minh Hải) 

56 – HD2 
bomontkt@buh.edu.vn 

0916.132.429 

12 
Bộ môn Giáo dục thể chất  
(ThS. Dương Văn Phương) 

56 – HD2 
bomongdtc@buh.edu.vn 

0932.088.188 

CÁC PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM VÀ CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG KHÁC 

1 
Văn phòng 
(PGS, TS. Trần Mai Ước) 

36 – TTĐ 
56 – HD2 

vanphong@buh.edu.vn 

62.959.202 
38.971.629 

2 
Phòng Tổ chức Cán bộ 
(TS. Hồ Trần Hùng) 

36 – TTĐ 
phongtochucdhnh@buh.edu.vn 

38.210.798 

3 
 

Phòng Đào tạo 
(PGS, TS. Hoàng Thị Thanh 
Hằng) 

36 – TTĐ 
56 – HD2 

phongdaotao@buh.edu.vn 

38.212.430 
38.971.638 

4 
Phòng Công tác SV 
(ThS. Đoàn Võ Việt) 

56 – HD2 
phongctsv@buh.edu.vn 

38.971.636 

5 

Phòng Khảo thí và Đảm 
bảo Chất lượng 
(TS. Ông Văn Năm – Phó 
trưởng phòng/PTP) 

36 – TTĐ 
56 – HD2 

phongktdbcl@buh.edu.vn 

39.144.932 
37.200.150 

6 
Phòng Thanh tra 
(TS. Lâm Thị Kim Liên) 

39 – HN 
56 – HD2 

phongtt@buh.edu.vn 

38.215.087 
38.971.626 

 

7 
Phòng Quản lý Công nghệ 
Thông tin 
(ThS. Phạm Thanh An) 

36 – TTĐ 
56 – HD2 

phongqlcntt@buh.edu.vn 

38.216.100 
37. 201.034 
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TT 
Tên đơn vị/   

Trưởng đơn vị/Phụ trách 
Địa chỉ/ 
email 

Số ĐT 
(Mã vùng: 028) 

8 
Phòng Tài chính – KT 
(TS. Nguyễn Quỳnh Hoa) 

36 – TTĐ 
56 – HD2 

phongketoan@buh.edu.vn 

38.212.591 
38.971.646 

 

9 
Phòng Quản trị Tài sản   
(ThS. Nguyễn Mạnh Hùng) 

 
36 – TTĐ 
56 – HD2 

phongqtts@buh.edu.vn 

38.212.528 
38.971.645 

10 
 

Phòng Tư vấn Tuyển sinh 
và Phát triển thương hiệu  
(ThS. Nguyễn Anh Vũ) 

36 – TTĐ 
phongtvts@buh.edu.vn 

38.211.704 

11 
Thư viện 
(ThS. Trần Vĩnh Nguyên) 

56 – HD2 
thuvien@buh.edu.vn 

38.971.651 

12 
Trung tâm Hỗ trợ SV 
(ThS. Nguyễn Trung Trí) 

56 – HD2 
trungtamhtsv@buh.edu.vn 

38.971.633 

13 
Trung tâm Đào tạo Kinh tế 
- Tài chính - Ngân hàng 
(TS. Nguyễn Văn Nhật) 

56 – HD2 
fbc@buh.edu.vn 

38.216.096 
38.962.082 

 

14 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 
học 
(TS. Nguyễn Thị Ngọc Nga) 

39 – HN 
56 – HD2 

trungtamnnth@buh.edu.vn 

38.214.055 
38.971.649 
66813713 
Hotline: 

0909901277 

15 
Viện Nghiên cứu Khoa học 
và Công nghệ Ngân hàng 
(TS. Nguyễn Thế Bính) 

36 – TTĐ 
viennghiencuu@buh.edu.vn 

38.211.706 

16 
Viện Đào tạo Quốc tế 
(ThS. Lương Thị Thu Thủy – 
Phó Viện trưởng/PVT) 

39 – HN 
trungtamdthtqt@buh.edu.vn 

38.216.112 
38.214.660 

17 

Tạp chí kinh tế và ngân 
hàng Châu Á 
(PGS, TSKH. Nguyễn Ngọc 
Thạch – Tổng biên tập) 

36 – TTĐ 
ajeb.vn@buh.edu.vn 

38.210238 
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1.3.4.  Tổ chức Đảng, Đoàn TN, Hội SV 

TT 

 
Tên đơn vị/ 
Phụ trách 

 

Địa chỉ Số ĐT 

1 
Văn phòng Hội đồng Trường 
(ThS. Lê Ngọc Thắng  – CVP) 

36 – TTĐ 
vpdanguy@buh.edu.vn 

38.218.728 

2 
Đoàn TN Trường 
(TS. Nguyễn Minh Nhật 
– Bí thư) 

Giảng đường C007 –  56 – 
HD2 

doanthanhnien@buh.edu.vn 

3 
Hội SV Trường 
(SV Vũ Hà Vân Anh  
– Chủ tịch) 

Giảng đường C007 – 56 – HD2 
hoisinhvien@buh.edu.vn 37.201.958 

(Ghi chú: Tôn Thất Đạm – TTĐ, Hàm Nghi – HN, Hoàng Diệu 2 – HD2, kế toán – KT, 
phụ trách phòng – PTP, phụ trách khoa – PTK, chủ nhiệm – CN). 

1.4.  BẬC, HỆ ĐÀO TẠO 
1.4.1. Bậc đại học 
 Hệ đại học chính quy 
 Hệ đại học vừa làm vừa học  
1.4.2. Bậc sau đại học 
 Thạc sĩ 
 Tiến sĩ. 

1.5. NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 
1.5.1. Đại học  
 Đại học chính quy chuẩn Khóa 38 

TT Ngành Mã 
ngành Chuyên ngành Số tín chỉ 

1 Tài chính – 
Ngân hàng 7340201 

Tài chính 124 
Ngân hàng 124 
Công nghệ tài chính 124 
Tài chính và quản trị doanh nghiệp 124 
Tài chính định lượng và quản trị 
rủi ro 124 

2 Quản trị kinh 7340101 Digital marketing 125 
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TT Ngành Mã 
ngành Chuyên ngành Số tín chỉ 

doanh Quản trị kinh doanh 125 
Logistics và quản lý chuỗi cung 
ứng. 125 

3 Hệ thống thông 
tin quản lý 7340405 

Hệ thống thông tin kinh doanh và 
chuyển đổi số. 122 

Quản trị thương mại điện tử. 122 

Khoa học dữ liệu trong kinh 
doanh. 122 

4 Kế toán 7340301 Kế toán kiểm toán 125 

5 Kinh tế quốc tế 7310106 

Kinh tế quốc tế 122 

Kinh doanh quốc tế 122 

Kinh tế và kinh doanh số 122 

6 Luật kinh tế 7380107  122 

7 Ngôn ngữ Anh 7220201 
Tiếng Anh thương mại. 125 
Song ngữ Anh - Trung 125 

 Đại học chính quy chất lượng cao Khóa 10 

TT Ngành Mã ngành Số tín chỉ 

1 Tài chính – Ngân hàng (CLC) 7340201 123 
2 Quản trị kinh doanh (CLC) 7340101 123 
3 Kế toán (CLC) 7340301 123 

 Các khóa còn lại: Tham khảo thông tin trong “Cẩm nang SV đại học hệ chính 
quy năm học 2021 – 2022”. 

1.5.2. Thạc sĩ 

TT Ngành Mã ngành 

1 Tài chính – Ngân hàng 8340201 

2 Quản trị kinh doanh 8340101 

3 Luật kinh tế 8380107 

1.5.3. Tiến sĩ 

TT Ngành Mã ngành 

1 Tài chính – Ngân hàng 9340201 

2 Quản trị kinh doanh 9340101 
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2.1. MỘT SỐ VĂN BẢN THIẾT YẾU 
2.1.1. “Quy chế công tác SV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy” 

(ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo). 

2.1.2. “Quy chế công tác SV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại 
Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh ” (ban hành kèm theo Quyết định số 
1268/QĐ-ĐHNH ngày 26/07/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 
Chí Minh). 

2.1.3.“Quy chế đào tạo trình độ đại học”; (ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

2.1.4. “Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học 
Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh; (ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-ĐHNH ngày 
07/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh). 

2.1.5. “Quy chế đào tạo kết hợp áp dụng cho các trình độ và chương trình đào tạo 
tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 
1606/QĐ-ĐHNH ngày 14/08/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 
Chí Minh). 

2.1.6. “Quy chế tạm thời đánh giá học phần bằng hình thức trực tuyến”; (ban hành 
kèm theo Quyết định số 2009/QĐ-ĐHNH ngày 19/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh). 

2.1.7. “Nội quy lớp học trực tuyến”; (ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-
ĐHNH ngày 06/05/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh). 

2.1.8. “Quy chế khảo sát trực tuyến của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ 
Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 1103/QĐ-ĐHNH ngày 01/06/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh). 

2.1.9. “Quy định về phòng, chống dịch COVID -19 khi tổ chức học tập trung tại 
Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 
868/QĐ-ĐHNH ngày 29/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 
Chí Minh). 

2.1.10. “Quy chế hợp nhất về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 
của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết 
định số 2020/VBHN-ĐHNH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh). 

2.1.11. “Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên 
trẻ và SV trong cơ sở giáo dục đại học”; (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-
BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

2.1.12. “Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của SV trong cơ sở giáo dục 
đại học”; (ban hành kèm theo Thông tư sô 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

2.1.13. “Quy chế công tác giảng viên cố vấn tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 
Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-ĐHNH ngày 30/11/2021 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh). 
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2.1.14. “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ 
đại học hệ chính quy”; (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 
12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

2.1.15. “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. 
Hồ Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-ĐHNH ngày 19/6/2019 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh).  

2.1.16. “Quy chế ngoại trú của học sinh, SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp hệ chính quy”; (ban hành kèm theo thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 
19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

2.1.17. “Quy chế quản lý SV nội trú”; (ban hành kèm theo Quyết định số 
1607/QĐ/ĐHNH ngày 31/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 
Chí Minh). 

2.1.18. “Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam”;  (ban hành kèm 
theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo). 

2.1.19. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo. 

2.1.20. “Quy chế xét, cấp học bổng đối với người học tại Trường Đại học Ngân 
hàng Tp. Hồ Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 2667/QĐ-ĐHNH ngày 
26/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh).  

2.1.21. “Quyết định của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối 
với học sinh, SV các trường đào tạo công lập”. (Quyết định số 1121/1997/QĐ-Ttg ngày 
23/12/1997, quyết định số 194/2001/QĐ-Ttg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ). 

2.1.22. “Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ học  bổng và trợ cấp xã 
hội đối với học sinh, SV các trường đào tạo công lập”. (Thông tư số 53/1998/TT-
LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 và thông tư số 13/2002/TTLT-BGDĐT-
BTC ngày 28/3/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội). 

2.1.23. Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu 
số học tại các cơ sở giáo dục đại học. 

2.1.24. Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 
sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 

2.1.25. “Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026”. (Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ). 

2.1.26. “Công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 
27/8/2021 của Chính phủ.” (Công văn số 2696/BGDĐT-KHTC ngày 27/06/2022 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo).  
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2.1.27. Quy định mức trần học phí đối với năm học 2022 - 2023 của các cơ sở giáo 
dục và đào tạo công lập. (Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04/8/2021). 

2.1.28. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

2.1.29. “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, SV”. 
(Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007). 

2.1.30. “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay đối với 
học sinh, SV”. (Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019). 

2.1.31. “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 
đối với một số chương trình tính dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội”. 
(Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014). 

2.1.32. Luật Giáo dục (Số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội Nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

2.2. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH 
VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Điều 4, Chương 2: Nhiệm vụ của SV 
1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, quy định của Trường. 
2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Trường; 

chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống. 
3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Trường nói 

riêng và các cơ sở giáo dục nói chung; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập 
và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học. 

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy 
truyền thống của Trường. 

5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe 
định kỳ trong thời gian học tập. 

6. Đóng học phí và các khoản phí, lệ phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 
7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt  
động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của 

Trường. 
8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo 
Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí 
đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động 
khác của SV; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng hoặc các cơ quan 
có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc 
những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của SV, giảng viên, cán 
bộ, công chức và viên chức thuộc Trường. 
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10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 
Trường. 

Điều 5, Chương 2: Quyền của SV 
1. Được nhận vào học đúng ngành, chuyên ngành đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các 

điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường. 
2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân 

về việc học tập, rèn luyện theo quy định của Trường; được phổ biến nội quy, quy chế về 
đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến SV. 

3. Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm: 
a) Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt 

động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 
b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi SV giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng 

tạo khoa học, kỹ thuật. 
c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi SV ở 

nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành. 
e) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội SV Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của SV, các hoạt động xã hội 
có liên quan ở trong và ngoài trường học theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường. 

f) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của Trường (bao gồm các dịch vụ 
về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ SV có hoàn cảnh đặc 
biệt,...). 

g) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học 
cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định. 

4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học 
tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện 
hành; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, 
tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước. 

5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều 
kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình 
kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển Trường; đề đạt nguyện vọng và 
khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính 
đáng của SV. 

6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo 
quy định. 

7. SV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, 
bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan và giải quyết các thủ tục hành 
chính khác. 
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Điều 6, Chương 2: Các hành vi SV không được làm 
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức, nhân viên, người học của Trường và người khác. 
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng 

thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực 
tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức 
hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác. 

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia  
khi đến lớp học. 
4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; 

tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong Trường hoặc ngoài xã hội. 
5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. 
6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 
7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người 

khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử 
dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo 
quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các 
hoạt động tôn giáo trong Trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác. 

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ 
chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Trường khi chưa được Hiệu 
trưởng cho phép. 

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi 
trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, 
xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet. 

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác. 
Điều 7, Chương 3: Nội dung thi đua, khen thưởng SV 
1. Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp SV được 

tiến hành và cuối năm học. Cụ thể: 
a) Đối với cá nhân 

 Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, giỏi, xuất sắc. 
 Tiêu chuẩn xếp loại: 
 Danh hiệu SV Khá: Xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên. 
 Danh hiệu SV Giỏi: Xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện đạt từ 

tốt trở lên. 
 Danh hiệu SV Xuất sắc: Xếp loại học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc.  
 Danh hiệu cá nhân của SV được lưu vào hồ sơ quản lý SV. 
 SV được xét danh hiệu khen thưởng phải có số tín chỉ tích lũy trong một học kỳ 

lớn hơn 14 tín chỉ. 
 Không tính điểm học kỳ phụ (hè) và điểm cải thiện học phần, mà chỉ xét điểm 

của SV ở hai học kỳ chính. 
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 Không xét khen thưởng đối với SV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học 
phần trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình. 

b) Đối với tập thể lớp SV: 

 Danh hiệu tập thể lớp SV gồm 2 loại: Lớp SV Tiên tiến và Lớp SV Xuất sắc. 
 Tiêu chuẩn xếp loại: 
 Danh hiệu lớp SV Tiên tiến: 
Có từ 25% SV của lớp đạt danh hiệu SV khá trở lên. 
Có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu SV giỏi trở lên. 
Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh 

cáo trở lên. 
Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt 

động thi đua và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong và ngoài Trường. 
 Danh hiệu lớp SV xuất sắc:  
Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp SV tiên tiến. 
Có từ 10% SV của lớp đạt danh hiệu SV giỏi trở lên. 
Có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu SV xuất sắc. 
2. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập  
thể lớp SV nếu đạt các thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể: 
a) Đạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, các cuộc thi sáng tạo kỹ 

thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao, được Khoa, hoặc Đoàn TN, Hội SV Trường 
đề xuất.  

b) Có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp Trường hoặc tương đương 
trở lên, được Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Trường đề xuất.  

c) Đóng góp tích cực, có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn TN, Hội SV, trong 
hoạt động thanh niên xung kích, SV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động 
trong lớp, khoa, trong ký túc xá; các hoạt động xã hội, văn hoá - văn nghệ, thể thao và 
các hoạt động khác tương đương, được Trung tâm Hỗ trợ SV, Đoàn TN, Hội SV hoặc 
các khoa đề xuất. 

d) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 
bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu 
người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng được Phòng Công tác SV, Đoàn TN, Hội SV 
hoặc các khoa đề xuất.. 

e) Các thành tích đặc biệt khác. 
Nội dung, hình thức và mức chi khen thưởng thường xuyên do Hiệu trưởng quyết 

định. 
3. Nội dung, hình thức và mức chi khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành 

và do Hiệu trưởng quyết định. 
Điều 8, Chương 3: Các hình thức thi đua, khen thưởng SV 
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Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp SV được tiến 
hành vào cuối mỗi năm học, khóa học. Cụ thể: 

1. Danh hiệu đối với SV 
 Đối với cá nhân SV gồm 3 loại: Khá, giỏi, xuất sắc. 
 Đối với tập thể lớp SV gồm 2 loại: Lớp SV Tiên tiến và lớp  
SV Xuất sắc. 
2. Khen thưởng đối với SV 
 Tiêu chuẩn đối với cá nhân SV: SV xuất sắc. 
 Tiêu chuẩn đối với tập thể lớp SV: Tập thể lớp SV xuất sắc. 
Điều 9, Chương 3: Trình tự, thủ tục xét thi đua, khen thưởng SV 
1. Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của SV, GVCV 

hướng dẫn lớp trưởng lớp SV tiến hành lập danh sách kèm theo bản báo cáo và trích 
ngang thành tích cá nhân và tập thể lớp xuất sắc (có xác nhận của GVCV), gửi về khoa 
quản lý SV. 

2. Khoa quản lý SV tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng 
và kỷ luật cấp Trường (thông qua Phòng Công tác SV). 

3. Căn cứ vào đề nghị của khoa quản lý SV, Phòng Công tác SV phối hợp 
Phòng Quản lý Công nghệ thông tin trích lọc dữ liệu theo các điều kiện cho trước để 
kiểm dò; Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp Trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng 
ký Quyết định khen thưởng đối với cá nhân SV và tập thể lớp SV. 

4. Riêng đối với các trường hợp cá nhân SV và tập thể lớp SV đạt thành tích 
đặc biệt, trên cơ sở đề nghị của khoa quản lý SV hoặc đơn vị chức năng liên quan; 
Phòng Công tác SV sẽ tập hợp, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng SV cấp Trường 
xem xét, đề nghị Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng. 

Điều 10, Chương 3: Tiến độ thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng SV 
1. Lớp trưởng lớp SV gửi kết quả bình xét thi đua, hồ sơ khen thưởng của SV và 

lớp SV về khoa quản lý SV trong năm ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả học tập và 
rèn luyện theo quy định. 

2. Khoa quản lý SV họp xét và gửi hồ sơ khen thưởng về Phòng Công tác SV 
trong năm ngày làm việc, sau ngày chốt nhận hồ sơ từ các lớp SV. 

3. Phòng Công tác SV tập hợp danh sách dự kiến và đăng thông báo trên website 
để SV kiểm dò trong ba ngày làm việc, sau ngày chốt nhận hồ sơ từ các khoa quản lý SV.  

4. SV kiểm dò và phản hồi ý kiến về Phòng Công tác SV trong năm ngày làm 
việc, kể từ ngày ra thông báo. 

5. Phòng Công tác SV trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp Trường xét 
duyệt sau ba ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm dò. 

Điều 11, Chương 3: Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm 
1. Những SV có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi 

vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: 
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a) Khiển trách: Áp dụng đối với SV có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ 
nhẹ. 

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với SV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở 
mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu 
nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng. 

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: Áp dụng đối với những SV đang trong thời gian bị 
cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi SV không được 
làm; SV vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp 
cụ thể, Hiệu trưởng Trường căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ 
học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo 
thời gian SV bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. 

d) Buộc thôi học: Áp dụng đối với SV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà 
vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm 
đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị 
xử phạt tù giam. 

2. Hình thức kỷ luật của SV từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý 
SV và thông báo cho gia đình SV. Trường hợp SV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời 
hạn hoặc buộc thôi học, Trường sẽ gửi thông báo cho địa phương và gia đình SV biết 
để phối hợp quản lý, giáo dục. 

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật: Thực hiện theo quy định trong phụ 
lục đính kèm Quy chế này. 

Điều 12, Chương 3: Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật SV 
1. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật 
a) SV có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ 

luật. Trong trường hợp SV không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen 
thưởng và kỷ luật SV vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được. 

b) GVCV chủ trì họp với tập thể lớp SV, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật 
gửi lên khoa (có biên bản kèm theo, trong đó có tối thiểu 2/3 số SV của lớp dự họp). 

c) Khoa họp, xem xét và gửi hồ sơ đến Phòng Công tác SV. 
d) Phòng Công tác SV xem xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và 

kỷ luật Trường xử lý. 
e) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật Trường tổ chức họp để xét kỷ luật, 

thành phần bao gồm: Các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp SV có SV vi 
phạm và SV có hành vi vi phạm. Trường hợp SV vi phạm kỷ luật đã được mời mà không 
đến dự (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn 
tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.  

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ 
luật bằng văn bản. 

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của SV 
a) Bản tự kiểm điểm (nếu có). Trong trường hợp SV có khuyết điểm không chấp 

hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ 
thu thập được. 
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b) Biên bản của tập thể lớp SV họp kiểm điểm SV có hành vi vi phạm. 
c) Biên bản của khoa quản lý SV. 
d) Các tài liệu có liên quan. 
Trong trường hợp có đủ chứng cứ SV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, Phòng 

Công tác SV tiến hành trao đổi với các đơn vị  
liên quan và lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết định hình thức xử lý. 
Điều 13, Chương 3: Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật 
1. Đối với trường hợp bị khiển trách: Sau 3 tháng kể từ ngày có Quyết định kỷ 

luật, nếu SV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 
thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi 
của SV kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật. 

2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: Sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, 
nếu SV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì 
đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của 
SV kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. 

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: Khi hết thời hạn đình chỉ, SV 
phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc 
chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có 
thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để Trường 
xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện. 

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian SV bị 
thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành Quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ 
luật theo quy định. 

5. Hồ sơ kỷ luật SV được lưu tại Phòng Công tác SV. 
Điều 23, Chương 5: Lớp SV 
1. Lớp SV: Bao gồm những SV cùng ngành, cùng khóa học. Lớp SV được duy 

trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để Trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ 
học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ 
luật. 

2. Ban cán sự lớp SV gồm: 
a) Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể SV trong lớp bầu, thông qua GVCV trình 

Trưởng khoa công nhận. Nhiệm kỳ ban cán sự Lớp SV theo năm học. 
b) Nhiệm vụ của ban cán sự lớp SV: 

 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời 
sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng, ban. 

 Đôn đốc SV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn 
luyện. Xây dựng nền nếp tự quản trong lớp. 

 Tổ chức, động viên giúp đỡ những SV gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. 
Thay mặt cho SV của lớp liên hệ với GVCV và các giảng viên bộ môn; đề nghị các khoa, 
Phòng Công tác SV và Ban Giám hiệu giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhiệm 
vụ và quyền của SV trong lớp. 
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 Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và 
Hội SV Việt Nam trong hoạt động của lớp. 

 Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và 
những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc Phòng Công tác SV. 

c) Quyền lợi của ban cán sự lớp SV: 
Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của Trường. 
Điều 24, Chương 5: Lớp học phần 
Lớp học phần Bao gồm những SV đăng ký cùng học một học phần. Lớp học phần 

được tổ chức theo thời gian học một học phần, là nơi để nhà trường theo dõi, quản lý về 
học tập và ý thức kỷ luật của SV trong giờ học. 

Ban cán sự lớp học học phần gồm lớp trưởng và các lớp phó do giảng viên phụ 
trách học phần chỉ định. Nhiệm kỳ của ban cán sự Lớp học phân theo thời gian học của 
học phần. Ban cán sự lớp học học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, 
quy chế của SV trong lớp với khoa, Phòng Công tác SV. Ban cán sự lớp học phần 
được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của Trường. 
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PHẦN III 
HỎI – ĐÁP VỀ VIỆC HỌC, THI,  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN 
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3.1. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-ĐHNH ngày 07/9/2021 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh). 

3.1.1. Những quy định chung  
 Quy chế này đề cập đến những vấn đề gì? Áp dụng cho ai? Từ  thời điểm nào? 
 “Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Ngân 

hàng Tp. Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Quy chế đào tạo) quy định về chương trình 
đào tạo (CTĐT) và thời gian học tập; hình thức và phương thức tổ chức đào tạo; lập kế 
hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những quy 
định học vụ có liên quan đến người học trong quá trình đào tạo tại Trường Đại học Ngân 
hàng Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường). 

 Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân và SV tham gia vào quá trình 
đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học từ khóa 
tuyển sinh năm 2021.  

 CTĐT trình độ đại học chính quy quốc tế song bằng không áp dụng quy chế 
này.  

 Ghi chú:  
 SV đại học chính quy các khóa tuyển sinh trước năm 2021 đang học tập tại 

Trường, thực hiện theo: “Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 
Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh”, (ban hành kèm theo Quyết định số 
2181/QĐ-ĐHNH ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 
Chí Minh); Quyết định số: 1575/QĐ-ĐHNH ngày 31 tháng 8 năm 2021 “Về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 
Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh”, (ban hành theo Quyết định số 2181/QĐ-
ĐHNH, ngày 4/10/2019); “Quy chế quản lý học vụ CTĐT chất lượng cao trình độ đại 
học tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 
2134A/QĐ-ĐHNH-CLC ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng 
Tp. Hồ Chí Minh); Quyết định số: 1577/QĐ-ĐHNH ngày 31 tháng 8 năm 2021 “Về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý học vụ CTĐT chất lượng cao trình độ 
đại học tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh”, (ban hành theo Quyết định số 
2134A/QĐ-ĐHNH ngày 02/10/2017); các hướng dẫn học vụ trong “Cẩm nang SV đại 
học hệ chính quy năm học 2020 – 2021” và trên website của Trường, của Phòng Đào tạo 
Trường. 

 SV đại học chính quy CTĐT quốc tế song bằng thực hiện theo “Quy chế tổ 
chức và quản lý đào tạo chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng tại Trường 
Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh”, (ban hành theo QĐ số 2576/QĐ-ĐHNH  ngày 
16/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh) và các hướng 
dẫn học vụ trên website của Viện đào tạo quốc tế. 

 Học chế tín chỉ là gì? Tín chỉ là gì? 
 “Học chế tín chỉ” là phương thức tổ chức đào tạo linh hoạt dựa trên khả năng 

và điều kiện dự học cụ thể của từng SV. Theo phương thức đào tạo này, SV được chủ 
động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phần kiến thức theo tiến độ phù hợp 



29 

với điều kiện, năng lực của cá nhân, quy định chung của Trường nhằm hoàn tất CTĐT để 
được cấp bằng tốt nghiệp. 

 Tín chỉ là đơn vị quy chuẩn dùng để lượng hóa khối lượng kiến thức và khối 
lượng học tập của SV trong một CTĐT cụ thể. 

 Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao 
gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và 
dự kiểm tra, đánh giá. 

 Đối với hoạt động giảng dạy trên lớp, mỗi tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 
giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận trong đó mỗi giờ trên lớp được 
tính bằng 50 phút. 

 Học phần là gì? 
 “Học phần” là đơn vị cấu thành CTĐT, gồm tập hợp những tri thức, kỹ năng về 

một lĩnh vực khoa học, chuyên môn có phạm vi xác định. Phần lớn các học phần có khối 
lượng từ 1 đến 3 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn trong một học kỳ. Được 
kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ  hợp nhiều môn 
học và được tổ chức đào tạo theo trình tự thời gian tính theo học kỳ của khóa học. 

 Mỗi học phần có mã số quản lý riêng và số tín chỉ cụ thể quy định tương ứng 
với một CTĐT. 

 Học phần ở các hệ học, bậc học cùng trình độ có kết cấu nội dung, khối lượng 
tín chỉ đào tạo như nhau, có giá trị được công nhận như nhau và SV được phép liên thông 
trong quá trình đăng ký học tập. 

 Đề cương học phần là bộ phận cấu thành của CTĐT. Ở cùng một trình độ và 
loại hình đào tạo, đề cương của một học phần được áp dụng thống nhất trong hoạt động 
dạy và học. 

 Mỗi học phần có đề cương chi tiết thể hiện các nội dung: Giới thiệu tóm tắt nội 
dung học phần; mục tiêu kết quả học tập; các học phần tiền đề; nội dung chính các 
chương mục; kế hoạch tổ chức giảng dạy; điều kiện thực hiện học phần; cách đánh giá 
học phần; các chỉ định về giáo trình và tài liệu tham khảo và các chỉ dẫn cần thiết khác. 

 Đề cương học phần do khoa quản lý môn học tổ chức biên soạn, rà soát và điều 
chỉnh định kỳ; Hiệu trưởng tổ chức thẩm định đề cương và ký ban hành đề cương theo 
quy định hiện hành. 

 Nội dung đề cương chi tiết học phần được công bố trên cổng thông tin điện tử 
của Trường, trong tài khoản của SV sau khi  

đăng nhập và giảng viên phụ trách lớp học phần có trách nhiệm thông báo tới SV 
trong buổi học đầu tiên. 

 Lớp học phần là gì? 
“Lớp học phần” là lớp của một tập hợp SV cùng đăng ký học một học phần, có 

cùng thời khóa biểu và địa điểm tổ chức đào tạo. Mỗi lớp học phần được quy định bằng 
một mã số quản lý riêng khi SV đăng ký lớp học phần. 

 Để được công nhận là SV chính thức, thí sinh trúng tuyển cần làm gì?  
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 Thí sinh chỉ được coi là SV chính thức thuộc một khóa, ngành, CTĐT của 
Trường sau khi đã trúng tuyển, được tiếp nhận và hoàn thành tất cả thủ tục đăng ký nhập 
học (bao gồm nghĩa vụ đóng học phí và các khoản phí, lệ phí khác) theo quy định. Các 
trường hợp đặc biệt được xem xét thu nhận vào học hệ đại học chính quy trên cơ sở các 
quy chế, quy định, quyết định cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường gồm: 

 SV thuộc diện xét tuyển thẳng, cử tuyển theo quy định, quyết định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

 SV đang học ở nước ngoài có nguyện vọng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo giới 
thiệu về nước tiếp tục học tập hoặc đáp ứng các điều kiện chuyển tiếp theo quy định của 
Trường ở ngành học tương ứng. 

 SV của các trường đại học khác ở trong nước có nguyện vọng chuyển trường và 
đủ các điều kiện theo quy định. 

 Lớp SV là gì? 
 “Lớp SV” là đơn vị lớp sinh hoạt của một tập hợp SV cùng một khóa học, 

ngành học do Trường biên chế và được duy trì cố định trong suốt khóa học. Mỗi lớp SV 
có quy mô tối đa không quá 60 SV(đối với chương trình đại học chính quy chất lượng 
cao, quy mô tối đa không quá 50 SV), có một tên riêng gắn với khoa quản lý ngành đào 
tạo hoặc đơn vị quản lý CTĐT và do một giảng viên cố vấn được Trường phân công phụ 
trách. 

 Tổ chức hoạt động của lớp SV, vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của SV, của 
giảng viên cố vấn và cán bộ quản lý lớp, ban cán sự lớp được thực hiện theo các quy định 
tại Quy chế công tác SV đối với đại học chính quy và Quy chế giảng viên cố vấn của 
Trường. 

3.1.2.  Chương trình đào tạo 
 Ngành đào tạo là gì? Chuyên ngành đào tạo là gì? 
 “Ngành” là tập hợp kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong phạm vi hoạt động 

nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo thống kê, phân loại. 
Mỗi ngành đào tạo có tên gọi, số hiệu mã ngành riêng và được sử dụng thống nhất trong 
công tác tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ và trong các văn bản, tài liệu chính thức của 
Trường. 

 “Chuyên ngành đào tạo” là một phần kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu có 
tính độc lập trong một ngành, do Hiệu trưởng quyết định. 

 Chương trình đào tạo là gì? Cấu trúc của một chương trình đào tạo gồm mấy 
phần chính?  

 Chương trình giáo dục đại học hay CTĐT thể hiện triết lý, mục tiêu giáo dục 
đại học của Trường. CTĐT quy định: Chuẩn chất lượng đầu ra về kiến thức, năng lực 
thực hành nghề nghiệp, thái độ, kỹ năng đối với SV; quy định tổng khối lượng kiến thức 
tính bằng số tín chỉ SV phải tích lũy đủ để được xét công nhận tốt nghiệp. CTĐT được cụ 
thể hóa trong cấu trúc các khối kiến thức của CTĐT, danh mục các học phần, đề cương 
chi tiết các học phần và kế hoạch học tập chuẩn cho SV. Mỗi CTĐT gắn với một ngành 
(kiểu đơn ngành), hoặc với một vài ngành (kiểu đa ngành, kiểu ngành chính - ngành phụ, 
kiểu song ngành), hoặc được phát triển theo hướng nhiều chuyên ngành trong một ngành 
học cụ thể. 
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 Mỗi CTĐT được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: Giáo dục 
đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. 

 Khối kiến thức giáo dục đại cương: Không tính các học phần giáo dục thể chất và 
giáo dục an ninh quốc phòng, có tỷ trọng không quá 35% tổng khối lượng kiến thức được 
tính bằng số tín chỉ của CTĐT. 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Bao gồm các nhóm kiến thức về cơ sở 
khối ngành và ngành, kiến thức ngành, chuyên ngành, kiến thức bổ trợ hoặc tự chọn 
nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên sâu hay mở rộng khả năng nghề nghiệp. 

 Theo quy định của một chương trình đào tạo, có những loại học phần nào? 
 Học phần bắt buộc: Là học phần có trong một CTĐT chứa đựng những nội 

dung kiến thức chính yếu, thể hiện tính chất đặc trưng của một ngành hay chuyên ngành 
đào tạo mà SV bắt buộc phải tích lũy đủ và đạt để được xét công nhận tốt nghiệp. 

 Học phần tự chọn: Là học phần có trong một CTĐT chứa đựng những nội dung 
kiến thức bổ trợ cho định hướng chuyên sâu nghề nghiệp, hoặc để đa dạng hóa hướng 
chuyên môn mà SV có thể lựa chọn đăng ký học tập. Học phần tự chọn được phân bổ 
theo khối kiến thức SV cần tích lũy trong tiến trình đào tạo. Để đủ điều kiện công nhận 
tốt nghiệp (tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định cho mỗi CTĐT), SV phải hoàn thành một 
số học phần nhất định trong số các học phần tự chọn. 

 Học phần tương đương và học phần thay thế 
 + Học phần tương đương là một hay một nhóm học phần thuộc CTĐT của một khóa, 

ngành đào tạo đang tổ chức đào tạo tại Trường mà SV thuộc một khóa, ngành đào tạo 
khác được phép tích lũy để thay cho một học phần hay một nhóm học phần tương ứng 
chưa hoàn tất tích lũy trong thời gian đào tạo. 

 + Học phần thay thế được áp dụng khi một học phần có trong một CTĐT nhưng 
hiện hành đã bị hủy bỏ và được thay thế bằng một học phần khác của một CTĐT đang 
còn hiệu lực thực hiện hoặc trong một CTĐT mới sau khi được rà soát, điều chỉnh và phê 
duyệt áp dụng. 

 + Các học phần hay nhóm học phần tương đương hoặc thay thế do khoa quản lý 
môn học đề xuất áp dụng căn cứ nhu cầu đăng ký học tập để tích lũy đủ kiến thức theo 
quy định của SV. 

 Học phần đặc biệt: Các học phần đặc biệt là các môn học có trong một CTĐT 
bắt buộc SV phải tích lũy theo quy định của BGDĐT để được xét đủ điều kiện công nhận 
tốt nghiệp, bao gồm: các học phần thuộc chương trình GDQP, GDTC và Tuần sinh hoạt 
công dân – SV đầu khóa. SV hoàn tất các học phần đặc biệt được cấp chứng chỉ, giấy 
chứng nhận hoặc bảng điểm riêng. 

3.1.3. Tổ chức đào tạo 
 Khóa học là gì? Khóa học của hệ đại học chính quy là bao nhiêu năm? Được 

kéo dài tối đa là bao nhiêu? 
 “Khóa học” là thời gian thiết kế để SV hoàn thành một CTĐT cụ thể. Tùy 

thuộc vào chương trình, khóa học được quy định như sau: 
 Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với chương trình đại học 

chính quy là bốn năm. 
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 Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với chương trình liên thông 
đại học chính quy và đại học chính quy văn bằng hai từ một năm rưỡi đến hai năm. 

 Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo vừa 
làm vừa học dài hơn tối thiểu 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương 
trình đào tạo. 

 Một năm học có hai học kỳ chính. Mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần lên lớp 
và 3 tuần thi. Ngoài học kỳ chính, Trường tổ chức thêm một học kỳ phụ (hoặc các học 
phần) theo nhu cầu của người học để SV có điều kiện được học lại, học cải thiện. Mỗi 
học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần lên lớp và 1 tuần thi. 

 Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình bao gồm: Thời gian theo kế hoạch 
học tập chuẩn toàn khoá cho chương trình quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều 8, Quy 
chế tổ chức và quản lý đào tạo, cộng với hai năm đối với chương trình đại học; một năm 
đối với chương trình liên thông đại học và đại học văn bằng hai. Trong trường hợp đặc 
biệt, Hiệu trưởng ra quyết định gia hạn thời gian đào tạo cho SV, nhưng tổng thời gian 
đào tạo không vượt quá hai lần thời gian thiết kế cho từng chương trình. 

 Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển 
sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong ngày được quy định như thế 
nào? 

 Thời khoá biểu thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học của từng lớp 
thuộc các khoá học, hình thức và chương trình đào tạo. Thời khóa biểu của các lớp học 
phần bình thường được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trong trường hợp  cần thiết 
phải xếp lịch học tập trung thời gian, số giờ giảng đối với một học phần bất kỳ không 
vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày. 

 Tùy theo số lượng SV, số lớp học phần cần tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất 
của Trường, Phòng Đào tạo có trách nhiệm xây dựng lịch giảng theo tuần, học kỳ cho tất 
cả các lớp học phần được tổ chức. 

 Những thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo và học tập dành cho SV 
được công bố ở đâu? 

SV nhập học được Trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và 
kế hoạch học tập của các CTĐT, về quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của SV. 

 Nguồn thông tin học vụ: 
 Cẩm nang SV: Là tài liệu chính thức được cập nhật hàng năm do Trường phát 

hành vào đầu mỗi năm học với mục đích cung cấp các thông tin chung về Trường; cơ cấu 
tổ chức và chức năng của các đơn vị, bộ phận trực thuộc Trường; các thông tin về các 
CTĐT hiện hành cùng với mục tiêu, chuẩn chất lượng đầu ra đối với SV; kế hoạch giảng 
dạy, học tập, quy chế quản lý đào tạo; trách nhiệm và quyền lợi của SV cùng các hướng 
dẫn trong và ngoài học vụ cần thiết khác nhằm giúp SV hiểu rõ môi trường đào tạo của 
Trường, giải quyết các vấn đề vướng mắc thường gặp và thực hiện đúng theo các quy 
định hiện hành. 

 Trang web của Trường: www.buh.edu.vn - Mục Người học, nơi cung cấp các 
thông tin cập nhật thường xuyên về kế hoạch học tập, thời khóa biểu, lịch học, thi trong 
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học kỳ, công tác tổ chức đăng ký các lớp học phần, thông báo điểm và các thông tin học 
vụ quan trọng khác. 

 Trang web của CTĐT chất lượng cao: SV truy cập website: www.clc.buh.edu.vn 
– dành cho SV hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao. 

 Trang web của CTĐT quốc tế song bằng: SV truy cập website: 
http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan/ dành cho SV hệ song bằng quốc tế 

 Để chuẩn bị cho một học kỳ mới, SV được cung cấp các thông tin: 
 Kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập trong học kỳ, danh sách và thời khóa biểu 

các học phần được mở trong học kỳ. 
 Thông báo điều chỉnh mức học phí, các khoản lệ phí phải nộp (nếu có). 
 Các thay đổi (nếu có) trong xử lý học vụ, trong CTĐT. 
 Các quy định, thông báo, thông tin học vụ cần thiết khác. 
 Trong học tập, SV cần thực hiện những trách nhiệm gì? 
 Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ để nắm vững CTĐT của khóa, ngành; kế hoạch 

học tập trong mỗi học kỳ; những quy định quản lý đào tạo hiện hành có liên quan của 
Trường. Khi cần thiết, SV liên hệ với GVCV, khoa, phòng ban chức năng, giảng viên 
phụ trách lớp học phần để được hướng dẫn, giúp đỡ. 

 Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo, quy định, đọc kỹ các văn bản 
hướng dẫn để thực hiện các công việc học vụ theo đúng thủ tục, trình tự và thời hạn. 

 Thực hiện việc đăng ký học phần bao gồm học lần đầu và học lại trong mỗi học 
kỳ theo đúng quy định, quy trình và thời hạn. 

 Dự học đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần đã đăng ký 
học theo quy định của giảng viên phụ trách học phần. 

 Tham gia các hoạt động học tập, kiểm tra, thi kết thúc học phần đúng lớp học 
phần đã được Phòng Đào tạo  sắp xếp. 

 Bảo mật các thông tin, tài khoản cá nhân được Trường cung cấp; phát biểu, 
khiếu nại, phản ánh vụ việc liên quan đến quyền lợi  

học tập cá nhân, tập thể đúng nơi và đúng trình tự, thủ tục. 
 Chấp hành tốt nội quy học đường, quy định về nghĩa vụ đóng học phí, các quy 

định về học tập, kiểm tra, thi và học vụ khác có liên quan. 
 Hình thức tổ chức dạy và học được thực hiện như thế nào? 
 Dạy và học trực tiếp tại lớp học: Đây là hình thức mà việc dạy và học được thực 

hiện trên lớp học theo thời khóa biểu và diễn ra tại một địa điểm thực (giảng đường). 
 Dạy và học trực tiếp thông qua nền tảng công nghệ (Zoom, Google meet, 

Microsoft team,...): Đây là hình thức yêu cầu tất cả các SV thuộc lớp học phần phải tham 
gia cùng một lúc theo thời khóa biểu, SV thực hiện tương tác với nhau và với giảng viên 
phụ trách học phần trong thời gian dạy và học theo quy định. 

 Dạy và học trực tuyến: Đây là hình thức cho phép SV có thể học vào các thời 
điểm khác nhau và theo tốc độ của từng SV thông qua các bài giảng tích hợp đa phương 
tiện cùng với hệ thống hỗ trợ và đánh giá tự động. 
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 Dạy và học kết hợp: Là hình thức kết hợp giữa hình thức dạy và học trực tuyến 
và hình thức dạy và học trực tiếp tại lớp học. 

 Tổ chức lớp học và điều kiện mở lớp được thực hiện như thế nào? 

 Căn cứ nhu cầu đăng ký học phần của SV, số lượng SV để được xem xét mở 
lớp học phần trong học kỳ (bao gồm chính và phụ) đối với các môn học như sau: 

 Ít nhất 40 SV đăng ký cho đa số các học phần, ngoại trừ các học phần được quy 
định tại điểm b, c, d khoản 1 của Điều 14 - Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 Ít nhất 60 SV cho các học phần, các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại 
cương (trừ các học phần, môn học có đặc thù riêng như ngoại ngữ, tin học). 

 Ít nhất 30 và tối đa không quá 40 SV đối với các học phần ngoại ngữ (bao gồm 
tiếng Anh dành cho các khối không chuyên). 

 Ít nhất 20 và tối đa không quá 40 SV đối với các học phần thuộc chương trình 
đại học chính quy chất lượng cao. 

 Trường hợp số lượng SV đăng ký vào một lớp học phần thấp hơn số lượng tối 
thiểu theo quy định, lớp học phần sẽ bị hủy và SV phải đăng ký lại, hoặc chuyển sang 
học những học phần khác có tổ chức lớp, nếu chưa đảm bảo đủ khối lượng học tập quy 
định tối thiểu tại học kỳ đó. 

 Đối với các lớp học phần có sĩ số đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định, nếu 
có đơn đề nghị của tập thể SV gửi đến Phòng Đào tạo kèm cam kết bảo đảm mức nộp 
học phí theo sĩ số tối thiểu để mở lớp và khả năng thực hiện của khoa quản lý môn học, 
Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định. 

 Đối với các lớp học phần thuộc các ngành, chuyên ngành đặc thù có quy mô SV 
đào tạo ít, tần suất mở lớp học phần thấp, các học phần không còn được duy trì trong các 
CTĐT của các khóa sau, số lượng SV tối thiểu để được mở lớp do Hiệu trưởng quy định, 
căn cứ tờ trình đề nghị của Phòng Đào tạo. 

 Các lớp học phần có sĩ số SV đăng ký dưới mức tối thiểu hoặc trên mức tối đa 
thuộc trường hợp đặc biệt khác phải duy trì lớp, Phòng Đào tạo làm tờ trình báo cáo và 
Hiệu trưởng quyết định. 

 Điều kiện để SV đăng ký một học phần? 
Điều kiện để SV đăng ký một học phần (xác định tại thời điểm đăng ký) được quy 

định trong CTĐT và trong danh mục học phần của một ngành/chuyên ngành đào tạo, bao 
gồm một hay một số yếu tố sau đây: 

 Thỏa mãn các học phần điều kiện tiền đề là học phần trước. Học phần trước là 
học phần SV đã đăng ký và đã được ghi nhận vào hệ thống hoàn thành học phần (có thể 
đạt hoặc chưa đạt). Ví dụ: Môn học A là học phần trước của Môn học B. 

 Như vậy, khi SV đăng ký Môn học B thì SV phải đăng ký được Môn học A và 
thời gian kết thúc học Môn học A phải trước thời gian bắt đầu học Môn học B (Môn học A 
có thể đạt hoặc chưa đạt). 

 Khối lượng kiến thức (tổng số tín chỉ) đã tích lũy của SV. 
 Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) của SV theo quy định tại khoản 1, Điều 21 

của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 
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 SV hoàn thành nghĩa vụ học phí tồn đọng với Nhà trường trước thời điểm đăng 
ký học phần cho học kỳ mới. 

 Việc đăng ký khối lượng học tập được thực hiện như thế nào? 

 Trường tổ chức đăng ký trực tuyến khối lượng học tập vào các lớp học phần 
theo kế hoạch chung do Phòng Đào tạo thông báo trước mỗi học kỳ. 

 Trước khi bắt đầu năm học, Trường thông báo kế hoạch giảng dạy cho mỗi 
khóa, ngành đào tạo trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự 
kiến tổ chức lớp học phần, điều kiện tiền đề để được đăng ký học đối với từng học phần, 
lịch thi tương ứng với từng lớp học phần được mở. 

 Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ: 
 SV học theo tín chỉ phải đăng ký lớp của các học phần dự định sẽ học trong học 

kỳ, gồm: Những học phần mới, một số học phần chưa đạt (để học lại) và một số học phần 
đã đạt (để cải thiện điểm, nếu có) căn cứ danh sách học phần được mở và điều kiện đăng 
ký của mỗi học phần; 

 SV học theo niên chế đăng ký học lại những học phần chưa đạt dự định sẽ học 
trong học kỳ, đăng ký học cải thiện điểm hoặc đăng ký học những học phần tự chọn theo 
quy định của CTĐT. 

 Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi SV phải đăng ký trong mỗi học kỳ được 
quy định như thế nào? 

Khối lượng học tập tối thiểu, tối đa mà mỗi SV phải đăng ký trong mỗi học kỳ được 
quy định dựa trên ĐTBTL tính đến thời điểm bắt đầu đăng ký học phần; các học kỳ phụ 
không tính khối lượng học tập tối thiểu, tối đa. 

 Khối lượng tối thiểu không ít hơn 6 học phần/học kỳ (không áp dụng cho các 
trường hợp SV có số học phần chưa tích lũy đạt theo yêu cầu của CTĐT ít hơn 6 học 
phần hoặc số học phần được mở trong kỳ không đủ để đăng ký). 

 Khối lượng học tập đăng ký tối đa cho mỗi học kỳ: 
 Khối lượng tối đa không vượt quá 7 học phần đối với những SV đang xếp loại 

học lực yếu kém. 
 Khối lượng tối đa không vượt quá 9 học phần đối với những SV đang xếp loại 

học lực trung bình trở lên. 
 Không tính các học phần đặc biệt vào khối lượng học tập tối thiểu, tối đa. 

 Học phần Thực tập cuối khóa được quy định như thế nào? 
 Thực tập cuối khóa là học phần bắt buộc trong một CTĐT và là một công đoạn 

trong quy trình đào tạo nhằm mục đích giúp SV đối chiếu, vận dụng kiến thức đã học ở 
Trường; rèn luyện kỹ năng thực hành kiến thức chuyên môn và bổ sung kiến thức mới từ 
môi trường nghề nghiệp thực tế. 

 Học phần Thực tập cuối khóa được tổ chức trong 12 - 14 tuần. Các khoa quản 
lý ngành, chuyên ngành đào tạo tổ chức thực hiện học phần Thực tập cuối khóa cho SV 
theo kế hoạch chung của Trường. 

 Điều kiện tham dự: Tại thời điểm đăng ký, SV có tổng số tín chỉ tích lũy đạt ít 
nhất 85% so với tổng số tín chỉ của CTĐT; số tín chỉ chưa tích lũy đạt (đã học nhưng 
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chưa đủ điểm đạt hoặc chưa học) đối với các học phần thuộc khối kiến thức ngành và 
chuyên ngành trong CTĐT không quá 6 tín chỉ. 

 Phòng Đào tạo có trách nhiệm cung cấp Thư giới thiệu thực tập thông qua các 
Khoa quản lý ngành/chuyên ngành đào tạo nhằm hỗ trợ SV liên hệ cơ sở thực tập. Khoa 
quản lý ngành/chuyên ngành có trách nhiệm chuyển nội dung đề cương học phần Thực 
tập cuối khóa đến SV và cơ sở tiếp nhận SV thực tập trước khi đợt thực tập bắt đầu. 

 Việc đánh giá và chấm điểm học phần Thực tập cuối khóa đối với SV bao gồm 
các thành phần: Chấp hành nội quy thực tập, mức độ thực hiện các yêu cầu chuyên môn 
của đề cương thực tập do khoa quản lý ngành, chuyên ngành đào tạo đề ra, chất lượng nội 
dung báo cáo thực tập có xác nhận của cơ sở tiếp nhận SV thực tập. 

 Học phần khóa luận tốt nghiệp được quy định như thế nào? 
 Đối với đại học chính quy chuẩn và đại học vừa làm vừa học: 
 Đầu học kỳ cuối của khóa học, căn cứ kế hoạch được Phòng Đào tạo thông báo, 

SV chủ động đăng ký học phần Khoá luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số học phần 
chuyên môn. Học phần Khóa luận tốt nghiệp được tổ chức song hành cùng với học phần 
Thực tập cuối khóa; 

 Các điều kiện để SV được đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp 
Điều kiện 1: Trừ học phần Thực tập cuối khóa, SV đã học đầy đủ các học phần của 

CTĐT theo quy định; tổng số tín chỉ học phần chưa tích lũy đạt không vượt quá 6 tín chỉ. 
Điều kiện 2: ĐTBTL các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải 

đạt từ 2.5 trở lên theo thang điểm hệ 4 (áp dụng đào tạo theo tín chỉ) và phải đạt từ 7,0 
trở lên theo thang điểm hệ 10 (áp dụng đào tạo theo niên chế). 

 Đối với chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 
 Thực hiện học phần Khóa luận tốt nghiệp là yêu cầu đối với tất cả SV. SV 

không được học các học phần thay thế học phần Khóa luận tốt nghiệp. 
 Điều kiện để được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp là SV đã tích lũy đủ các học 

phần của CTĐT theo quy định; ngoại trừ học phần Thực tập cuối khóa. 
 Trường hợp SV còn nợ không quá 6 tín chỉ, có thể làm đơn xin viết khóa luận 

và đồng thời cam kết hoàn thành 100% các học phần của CTĐT chính, trước khi bảo vệ 
khóa luận. 

 SV thực hiện học phần Khóa luận tốt nghiệp trong thời gian tối thiểu 10 - 12 
tuần kể từ ngày công bố danh sách. 

 SV được khuyến khích làm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Nếu viết bằng 
tiếng Việt, SV phải thực hiện bản tóm tắt nội dung khóa luận bằng tiếng Anh tối thiểu 
trên 4 trang giấy khổ A4. 

 Chủ tịch hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp (trên cơ sở tham khảo ý kiến của 
các thành viên hội đồng) quyết định cộng tối đa không quá 2 điểm thưởng khuyến khích 
đối với SV trong các trường hợp sau: 

 SV thực hiện khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh: Tối đa không quá 1 điểm 
được cộng trực tiếp vào điểm bình quân của hội đồng. 

 SV được công nhận hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, (do 
Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Ngân hàng tổ chức và được Hiệu Trưởng ra 
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quyết định công nhận) hoặc có công bố được đăng trên tạp chí khoa học (bao gồm trong 
nước và quốc tế) được Hội đồng chức danh giáo sư công nhận: Tối đa không quá 0,5 
điểm cho một công trình và tổng điểm thưởng không quá 1 điểm được cộng trực tiếp vào 
điểm bình quân của hội đồng. 

 Thời gian thực hiện học phần Khóa luận tốt nghiệp và chuyển đổi đăng ký các 
học phần thay thế: 

 SV đủ điều kiện đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp có thời gian tối thiểu 
10 - 12 tuần kể từ ngày công bố danh sách để thực hiện và hoàn thành đề tài dưới sự 
hướng dẫn chuyên môn của một giảng viên được trưởng khoa quản lý ngành đào tạo phân 
công. 

 SV không đăng ký thực hiện học phần Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký các học 
phần thay thế theo kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo. 

 Căn cứ tờ trình đề nghị của Trưởng khoa quản lý ngành đào tạo hoặc Trưởng 
Ban quản lý CTĐT, Hiệu trưởng ra quyết định hình thức, danh sách giảng viên tham gia 
hướng dẫn, phản biện, hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp. 

 Điểm của học phần Khoá luận tốt nghiệp là điểm trung bình theo thang điểm hệ 
10, bao gồm điểm chấm của giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện độc lập, các 
thành viên của hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp. Điểm trung bình sau cùng được làm 
tròn đến một chữ số thập phân. Kết quả chấm điểm học phần Khóa luận tốt nghiệp được 
công bố ngay sau buổi chấm và được tính vào ĐTBTL của toàn khóa học. 

 SV nhận điểm F (dưới 4.0 theo thang điểm hệ 10) đối với học phần Khóa luận 
tốt nghiệp, phải đăng ký làm lại, hoặc chuyển sang học các học phần thay thế Khóa luận 
tốt nghiệp theo quy định đối với đại học chính quy chuẩn. 

 SV không đảm bảo tiến độ thời gian nộp và bảo vệ Khóa luận theo kế hoạch đã 
thông báo nhận điểm 0 của đợt tổ chức học phần Khóa luận tốt nghiệp và buộc phải đăng 
ký lại học phần này vào đợt kế tiếp hoặc làm đơn gửi Phòng Đào tạo để chuyển đổi sang 
các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp. 

 Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp được quy định như thế nào? 
 Nhóm học phần thay thế học phần Khóa luận tốt nghiệp có số tín chỉ tương 

đương và được tổ chức trong trường hợp SV không đủ điều kiện hoặc khả năng thực hiện 
học phần Khóa luận tốt nghiệp theo quy định. 

 Nhóm học phần thay thế học phần Khóa luận tốt nghiệp được thể hiện trong 
CTĐT của mỗi ngành/chuyên ngành đào tạo và được tổ chức thực hiện song hành với 
học phần Khóa luận tốt nghiệp.  

 Việc rút bớt học phần đã đăng ký được thực hiện như thế nào? 
 Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký thực hiện theo quy 

định tại quy chế đăng ký và hủy học phần trong đào tạo tín chỉ hiện hành. Ngoài thời hạn 
quy định, các học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu SV không 
tham dự học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F của học phần đó. 

 Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký: 
 SV phải tự viết đơn theo mẫu gửi Phòng Đào tạo. 
 Không vi phạm khoản 1 và 4 Điều 15 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 
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 Các học phần xin rút đảm bảo sĩ số theo quy định tại khoản 1, Điều 14 của Quy 
chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 SV chỉ được bỏ lớp đối với một, một số học phần xin rút bớt sau khi Phòng Đào 
tạo có thông báo chính thức về việc xóa tên khỏi danh sách lớp học phần đó. 

 Đăng ký học lại và học cải thiện điểm như thế nào? 
 SV có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó cho đến 

khi đạt điểm A, B, C hoặc D. 
 SV có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi 

sang học học phần tự chọn khác có số tín chỉ tương đương. 
 SV có điểm học phần không đạt phải đăng ký học lại theo quy định tại khoản 1, 

Điều 20 của Quy chế quản lý và tổ chức đào tạo, điểm lần học cuối là điểm chính thức 
của học phần. 

 Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, SV được 
quyền đăng ký học lại không hạn chế đối với các học phần bắt buộc, hoặc học đổi sang 
các học phần tự chọn khác khi các học phần có điểm từ D đến C+ để cải thiện ĐTBTL. 
Điểm học cải thiện là điểm đạt cao nhất trong các lần học của học phần đó. Kết quả điểm 
cao nhất trong các lần học của học phần chỉ được sử dụng để tính ĐTBTL, không có giá 
trị để xét cấp học bổng hoặc khen thưởng về thành tích học tập theo quy định. 

3.1.4. Thi học phần và đánh giá kết quả học  
 Thang điểm đánh giá học phần của SV được quy định như thế nào?  
Điểm đánh giá kết quả học tập từng học phần của SV được tính theo thang điểm hệ 

10 quy đổi sang thang điểm chữ tương ứng gồm A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, 
F. Điểm học phần quy sang thang điểm hệ 4 được tính theo thang điểm được quy định 
như sau: 

Trạng thái 
Thang 

điểm hệ 10 
Thang điểm 

chữ 
Thang điểm hệ 

4 

Đạt Từ 9,5 đến 10,0 A+ 4 

Đạt Từ 9,0 đến 9,4 A 3,7 

Đạt Từ 8,5 đến 8,9 A- 3,4 

Đạt Từ 8,0 đến 8,4 B+ 3,2 

Đạt Từ 7,5 đến 7,9 B 3,0 

Đạt Từ 7,0 đến 7,4 B- 2,8 

Đạt Từ 6,5 đến 6,9 C+ 2,6 
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Trạng thái 
Thang 

điểm hệ 10 
Thang điểm 

chữ 
Thang điểm hệ 

4 

Đạt Từ 6,0 đến 6,4 C 2,4 

Đạt Từ 5,5 đến 5,9 C- 2,2 

Đạt Từ 5,0 đến 5,4 D+ 2,0 

Đạt Từ 4,5 đến 4,9 D 1,8 

Đạt Từ 4,0 đến 4,4 D- 1,6 

Không đạt Dưới 4,0 F 0 

 Việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần được thực hiện như thế nào?  

 Trường tổ chức hai đợt thi kết thúc học phần trong mỗi học kỳ chính và một đợt 
thi kết thúc học phần trong học kỳ phụ. SV có điểm học phần không đạt (điểm F) của học 
phần nào, phải đăng ký học lại học phần đó hoặc các học phần thay thế khác theo quy 
định ở các học kỳ tiếp theo. 

 Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần 
đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. Thời gian dành cho ôn thi và thời gian thi cho các 
kỳ thi được quy định chi tiết trong kế hoạch tổ chức thi của mỗi học kỳ. 

 SV vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận điểm 
0 của học phần đó. SV vắng mặt có lý do chính đáng sẽ nộp đơn xin vắng thi kèm theo 
các minh chứng hợp lệ thì được xét nhận điểm I, được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và 
được tính điểm lần đầu. 

 Việc ra đề thi, hình thức thi và chấm thi kết thúc học phần được quy định 
như thế nào? 

 Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần, hình thức đánh 
giá, chuẩn đầu ra môn học đã quy định trong đề cương chi tiết của học phần. Việc 
khoa/bộ môn ra đề thi hoặc chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi hoặc câu hỏi thi được 
thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng. 

 Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết hoặc thi trên máy tính (trắc 
nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, hoặc kết hợp giữa các hình 
thức trên. Hình thức thi kết thúc học phần được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết 
học phần đã công bố và được giảng viên thông tin vào đầu học phần. 

 Việc chấm thi kết thúc các học phần theo quy định của Phòng Khảo thí và Đảm 
bảo chất lượng (P.KT&ĐBCL). 

 Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên phụ trách thực hiện. Điểm 
thi vấn đáp thể hiện trên phiếu chấm điểm theo mẫu thống nhất do P.KT&ĐBCL quy 
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định. Điểm thi vấn đáp tổng hợp là điểm trung bình cộng điểm chấm độc lập của từng 
giảng viên và được công bố cho SV biết ngay sau buổi thi kết thúc. 

 Bảng điểm thi kết thúc học phần theo mẫu thống nhất do P.KT&ĐBCL quy 
định dùng để ghi điểm thi kết thúc học phần của danh sách SV lớp học phần. Bảng điểm 
thi kết thúc học phần được lưu tại P.KT&ĐBCL cùng với bài thi của SV lớp học phần. 

 Việc đánh giá kết quả học tập học phần của SV được thực hiện như thế nào? 
 Điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm hệ 10 

(từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân (cách khoảng 0,1 cho mỗi mức 
điểm chấm). 

 Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm thành phần  
của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang 

điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó được quy đổi điểm chữ và thang 
điểm hệ 4 theo quy định tại khoản 2, Điều 21 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 Điểm thành phần của một học phần bao gồm 2 bộ phận: 
 Điểm quá trình: Bao gồm một hoặc một số điểm như: điểm kiểm tra trên lớp 

sau một số tiết học trên lớp, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm 
chuyên cần học tập, điểm bài tập lớn, thực hành môn học, thực hiện tiểu luận môn học,... 
Điểm quá trình có trọng số 50% trong điểm tổng hợp học phần. 

 Điểm kết thúc học phần: Bắt buộc cho mọi trường hợp, bao gồm điểm thi tập 
trung kết thúc học phần theo lịch, điểm chấm học phần Thực tập cuối khóa, điểm chấm 
học phần Khóa luận tốt nghiệp. Trừ học phần Thực tập cuối khóa, học phần Khóa luận 
tốt nghiệp thực hiện chấm điểm theo quy định riêng, điểm kết thúc học phần của các học 
phần còn lại có trọng số 50% trong điểm học phần. 

 Việc lựa chọn các hình thức đánh giá thành phần và trọng số của các điểm 
thành phần, cũng như cách tính điểm học phần phải được quy định cụ thể trong đề cương 
chi tiết học phần đã được Hiệu trưởng phê duyệt cùng với CTĐT. 

 Đối với SV có lý do chính đáng phải vắng mặt trong các kỳ đánh giá quá trình 
(thông qua đơn được giảng viên phụ trách lớp học phần chấp thuận), giảng viên phụ 
trách lớp học phần chủ động tổ chức kiểm tra lại, kiểm tra ghép với các lớp có cùng học 
phần khác nhưng phải trước kỳ thi kết thúc học phần. 

 Việc cho phép thi lại, đánh giá lại một điểm thành phần để cải thiện điểm học 
phần từ không đạt thành đạt; trong trường hợp này, điểm học phần sau khi thi lại, đánh 
giá lại chỉ được giới hạn ở mức điểm D hoặc điểm C. 

 Trừ bài thi kết thúc học phần, giảng viên phụ trách lớp học phần chịu trách 
nhiệm trực tiếp ra đề thi kiểm tra, chấm, quản lý bài thi và nhập điểm quá trình lên hệ 
thống trong thời gian quy định. 

 Trưởng khoa, Trưởng bộ môn quản lý môn học có trách nhiệm giám sát, kiểm 
tra kế hoạch, nội dung chuyên môn việc thực hiện đánh giá quá trình của giảng viên phụ 
trách lớp học phần. 

 Bảng điểm ghi điểm đánh giá học phần: 
 Bảng ghi điểm đánh giá học phần là văn bản học vụ dùng để đánh giá kết quả 

học tập một học phần của SV và thực hiện theo hướng dẫn của P.KT&ĐBCL. 
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 Các điểm thành phần và điểm tổng hợp học phần được quy định tại Điều 24 của 
Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo phải được ghi vào bảng điểm theo khoản 5, Điều 23 
của quy chế này. 

 Các điểm đặc biệt được quy định trong các trường hợp nào? 
Ngoài các điểm bình thường qui định tại Điều 24 của Quy chế tổ chức và quản lý 

đào tạo, bảng ghi điểm còn có một số điểm đặc biệt khi đánh giá điểm học phần được quy 
định như sau: 

Điểm chữ Ý nghĩa – Tên điểm Ghi chú - Tính điểm trung bình và tích lũy 

F 

Cấm thi Tính như điểm 0. 

Vắng thi không phép Có tính điểm thành phần nếu SV có tham gia 
đánh giá từng thành phần. 

I Vắng thi có phép Tính chưa tích lũy. Được bố trí thi ghép vào kỳ 
thi gần nhất. 

X Chưa nhận điểm thi Ghi chú tạm, tính chưa tích lũy. 

M Miễn học (bảo lưu) Tích lũy, ghi trong mục bảo lưu và không tính 
vào ĐTBTL. 

RT Rút học phần Không tính điểm. Nhưng phải thực hiện nghĩa 
vụ tài chính theo quy định. 

  Điểm F 
SV bị nhận điểm F đối với các trường hợp sau đây: 
 Bị cấm thi do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật học tập, nội quy học đường, gian 

lận trong học tập, thi cử được quy định tại Điều 35 của Quy chế tổ chức và quản lý đào 
tạo. Tại buổi học cuối cùng của mỗi học phần, giảng viên phụ trách lớp học phần công bố 
các trường hợp SV không được dự thi kết thúc lớp học phần. Danh sách SV bị cấm thi 
nêu trên (có xác nhận của trưởng khoa quản lý môn học) được gửi về P.KT&ĐBCL 
chậm nhất 5 ngày trước khi kỳ thi diễn ra. SV không được dự thi kết thúc học phần, buộc 
phải nhận điểm F học phần đó với ghi chú cụ thể trong bảng ghi điểm tổng kết học phần. 

 Vắng thi nhưng không làm đơn theo quy định. 
 Điểm I –  Điểm chưa hoàn thành (vắng thi có phép)  
 Điểm "chưa hoàn thành" hay điểm I, được khoa quản lý SV xét và cấp cho SV 

trong kỳ thi kết thúc học phần khi có đủ các điều kiện sau đây: 
 SV đã đăng ký học phần đó và đã nộp đủ học phí. 
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 Không thuộc diện bị cấm thi. 
 Có đơn xin phép vắng thi với lý do chính đáng (trường hợp SV bị tai nạn, bệnh 

tật phải có hồ sơ bệnh án kèm giấy chỉ định nghỉ điều trị của cơ sở khám chữa bệnh từ 
cấp quận, huyện trở lên; trường hợp vì lý do gia cảnh phải có xác nhận của chính quyền 
địa phương cấp xã, phường) kèm theo hồ sơ minh chứng có liên quan, được 
P.KT&BĐCL xem xét chấp thuận. 

 Những trường hợp được xem xét cấp điểm I do khách quan trùng lịch học, lịch thi; 
được Trường cử tham dự kỳ thi Olympic, tham dự các chuyên đề ngắn hạn; các hoạt 
động đoàn thể xã hội theo quyết định của cấp có thẩm quyền; SV phải gửi đơn hoặc nhờ 
người khác nộp đơn xin điểm I cho P.KT&ĐBCL kèm theo hồ sơ minh chứng có liên 
quan trong phạm vi thời gian 5 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt thi theo thông báo cụ 
thể của P.KT&BĐCL. 

 Trong thời hạn 3 học kỳ kế tiếp (bao gồm học kỳ phụ), SV có quyết định nhận 
điểm I phải kiểm tra lịch học, lịch thi và nộp đơn xin thi ghép về P.KT&ĐBCL để đăng 
ký thi trả nợ theo quy định. Sau thời hạn 3 học kỳ liên tiếp, nếu SV không đăng ký dự thi 
kết thúc học phần, điểm I tự động được chuyển thành điểm F. 

 Điểm M – Điểm miễn  
 Điểm “Miễn” hay điểm M áp dụng cho các trường hợp được miễn học, miễn 

thi, được bảo lưu kết quả học tập và chuyển điểm học phần nhưng không quy đổi được 
bằng điểm chữ hoặc điểm số thông thường. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét, 
trình Hiệu trưởng quyết định việc cấp điểm miễn M cho SV. 

 Học phần được ghi điểm M xem như đã được tích lũy (đạt) nhưng số tín chỉ của 
học phần này không sử dụng để tính điểm trung bình chung tích lũy. 

 Điểm RT – Rút học phần  
 Điểm RT được Phòng Đào tạo xét và trình Hiệu trưởng ra quyết định cấp cho 

SV theo các điều kiện sau: 
 SV có đơn đề nghị không tham gia học tập một hoặc một số học phần trong thời 

khóa biểu. 
 SV đã đăng ký học phần đó và đã nộp đủ học phí. 
 Bảo đảm duy trì số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học tập cho mỗi học kỳ chính 

được quy định tại khoản 4, Điều 15 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 
 Thời hạn nộp đơn xin nhận điểm RT là 1 tuần đầu của học kỳ tương ứng, trừ 

các trường hợp có lý do bất khả kháng có nộp chứng cứ kèm theo. Các cột điểm (nếu có) 
của học phần đã được cấp điểm RT không tính vào kết quả học tập của SV. SV phải thực 
hiện nghĩa vụ tài chính đối với học phần được nhận điểm RT. 

 Việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ được quy định như thế 
nào? 

 Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một 
ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở 
đào tạo khác được Trường xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học 
phần trong chương trình đào tạo theo học. 
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 Hội đồng chuyên môn của Trường xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ trên 
cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học 
phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình theo các cấp độ: 

 Công nhận, chuyển đổi theo từng học phần; 
 Công nhận, chuyển đổi theo từng nhóm học phần; 
 Công nhận, chuyển đổi theo cả CTĐT. 
 Trường không áp dụng quy định bảo lưu và miễn học đối với các môn học 

thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành SV đã tích lũy trước đó từ các trường đại 
học khác. 

 Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng 
học tập tối thiểu của CTĐT. 

 Điểm trung bình chung được tính theo công thức nào? 
Điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK), điểm trung bình năm học (ĐTBNH) và ĐTBTL 

được tính theo thang điểm hệ 4 đối với đào tạo theo tín chỉ và được tính theo thang điểm 
hệ 10 đối với đào tạo theo niên chế, được làm tròn đến 1 chữ số thập phân theo công thức 
sau đây: 

 
Trong đó:  
A là ĐTBHK, ĐTBNH hoặc ĐTBTL 
ai là điểm của học phần thứ i 
ni là số tín chỉ của học phần thứ i 
n là tổng số học phần. 
 Quy định về xếp loại học lực từng học kỳ và năm học như thế nào? 
 Việc xếp loại học lực đào tạo theo tín chỉ từng học kỳ và năm học được quy 

định như sau : 

Thang điểm hệ 4 Xếp loại học lực 

3,6 đến 4,0 Xuất sắc 

3,2 đến cận 3,6 Giỏi 

2,5 đến cận 3,2 Khá 

2,0 đến cận 2,5 Trung bình 

1.0 đến cận 2.0 Yếu 
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Dưới 1,0 Kém 

 Việc xếp loại học lực đào tạo theo niên chế từng học kỳ và năm học được quy 
định như sau: 

Thang điểm hệ 10 Xếp loại học lực 

Từ 9,0 đến 10,0 Xuất sắc 

Từ 8,0 đến cận 9,0 Giỏi 

Từ 7.0 đến cận 8,0 Khá 

Từ 5,0 đến cận 7,0 Trung bình 

Từ 4,0 đến cận 5,0 Yếu 

Dưới 4,0 Kém 

ĐTBHK, ĐTBNH và ĐTBTL dùng để xử lý học vụ, xếp loại học lực và xét tốt 
nghiệp. 

 Việc khiếu nại, phúc tra và sửa điểm được quy định như thế nào? 
 Đối với điểm quá trình, SV trực tiếp gửi đơn khiếu nại đến giảng viên phụ trách lớp 

học phần sau khi công bố điểm trên lớp. Trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận 
đơn, giảng viên phụ trách lớp học phần có trách nhiệm xử lý và phản hồi kết quả cho SV. 
Trường hợp SV chưa thỏa mãn kết quả xử lý, có quyền yêu cầu khoa/bộ môn tiếp tục xem xét. 
Sau thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm quá trình, SV không còn quyền khiếu nại 
về điểm quá trình nữa. 

 Để xin phúc tra điểm thi kết thúc học phần, SV nộp đơn yêu cầu cho 
P.KT&ĐBCL theo đúng thời gian của thông báo, thủ tục và lệ phí phúc khảo đã được 
Hiệu trưởng quy định. Riêng đối với các học phần được tổ chức thi theo hình thức vấn 
đáp, việc khiếu nại về điểm số được thực hiện trực tiếp với tập thể giảng viên chấm thi 
(hoặc ban chấm thi) ngay sau khi công bố kết quả thi vào cuối buổi thi đó. 

 Quy trình, thủ tục khiếu nại, phúc khảo, phúc tra, sửa điểm thực hiện theo 
hướng dẫn của P.KT&ĐBCL và các quy định khác có liên quan. 

 Thông báo điểm và xác nhận kết quả học tập được quy định như thế nào? 
 Giảng viên phụ trách lớp học phần có trách nhiệm thông báo các điểm quá 

trình, điểm thành phần đến SV chậm nhất tại buổi học cuối cùng trước khi kết thúc học 
phần. P.KT&ĐBCL chịu trách nhiệm cập nhật, công bố điểm thi kết thúc học phần và 
điểm tổng kết học phần cho SV trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày giảng viên trả 
điểm. 

 Phòng Đào tạo xác nhận kết quả học tập cho SV thông qua việc cấp bảng điểm 
chính thức của một hay nhiều học kỳ đã học. Bảng điểm ghi kết quả học tập (đạt hoặc 
không đạt) của tất cả các học phần SV có đăng ký học tập trong mỗi học kỳ. 

 Việc xếp hạng năm đào tạo và học lực của SV được quy định như thế nào? 
 Xếp trình độ năm học: Căn cứ số tín chỉ tích lũy được từ đầu khóa học (gọi tắt 
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là N) và số tín chỉ trung bình một năm học theo kế hoạch học tập chuẩn (gọi tắt là M), cụ 
thể như sau: 

Trình độ năm học Khối lượng kiến thức tích lũy 

Trình độ năm thứ nhất N<M 

Trình độ năm thứ hai M ≤ N < 2M 

Trình độ năm thứ ba 2M ≤ N < 3M 

Trình độ năm thứ tư 3M ≤ N < 4M 

 Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ 
chính ngay trước đó. 

 Không xếp trình độ năm đào tạo và học lực trong quá trình đào tạo đối với SV 
hệ đại học văn bằng thứ 2 (song ngành). 

3.1.5. Thi kiểm tra trình độ tiếng Anh và trình độ tin học 
 Điều kiện học học phần Tin học ứng dụng đối với SV được quy định như thế 

nào? 
 Đối với SV đại học chính quy khóa 33, 34, 35, 36, 37 và đại học chính quy 

CTĐT chất lượng cao khóa 5, 6, 7, 8, 9; CTĐT quốc tế song bằng khóa 1, 2, 3: 
SV được học học phần Tin học ứng dụng nếu đạt một trong các điều kiện sau: 
 Đạt điểm 5.0 trở lên của các mảng kiến thức: Máy tính, word, excel, powerpoint 

tại kỳ kiểm tra tin học đầu khóa và các kỳ kiểm tra trong năm do Nhà trường tổ chức. 
 Có chứng chỉ sử dụng máy tính và internet cơ bản IC3 (The internet and 

computing core certification). 
 Có chứng chỉ MOS (Specialist) của 3 trong các môn sau: MOS - Word, MOS 

Excel, MOS - Powerpoint, MOS – Access. 
 Có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản do Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 

Chí Minh cấp. 
 Đối với SV đại học chính quy khóa 32 và đại học chính quy CTĐT chất lượng 

cao khóa 4 trở về trước: 
SV được học học phần Tin học ứng dụng nếu đạt một trong các điều kiện sau: 
 Đạt điểm 5.0 trở lên của các mảng kiến thức: máy tính, word, excel, powerpoint 

tại kỳ kiểm tra tin học đầu khóa và các kỳ kiểm tra trong năm do Nhà trường tổ chức. 
 Có chứng chỉ A tin học trở lên do Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh 

cấp trước ngày 10/8/2016 hoặc được cấp bởi các khóa đào tạo của Trường Đại học Ngân 
hàng Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai trước ngày 10/8/2016 theo quy định của điều khoản 
chuyển tiếp tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. 

 Có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản do Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 
Chí Minh cấp. 
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 Chứng chỉ sử dụng máy tính và Internet cơ bản IC3 (The internet and 
Computing core certification). 

 Điều kiện chuẩn đầu ra tin học được quy định như thế nào? 
 Đối với SV đại học chính quy khóa 34, 35, 36, 37 và đại học chính quy CTĐT 

chất lượng cao khóa 6, 7, 8, 9; CTĐT quốc tế song bằng khóa 1, 2, 3: 
SV được công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học nếu đạt một trong các điều kiện sau: 
 Có chứng chỉ sử dụng máy tính và internet cơ bản (IC3) và Chứng chỉ MOS 

(Specialist) của 3 trong các môn sau: MOS–Word, MOS – Excel, MOS – Powerpoint, 
MOS – Access. 

 Có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản do Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí 
Minh cấp và Chứng chỉ MOS (Specialist) của 3 trong các môn sau: MOS – Word, MOS – 
Excel, MOS –  Powerpoint, MOS – Access. 

 Có chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT nâng cao do Trường Đại học Ngân hàng 
Tp. Hồ Chí Minh cấp. 

 Đối với SV đại học chính quy khóa 33 và đại học chính quy CTĐT chất lượng 
cao khóa 5: 

SV được công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học nếu đạt một trong các điều kiện sau: 
 Có chứng chỉ MOS (Specialist) của 3 trong các môn sau: MOS –  Word, MOS 

– Excel, MOS –  Powerpoint, MOS – Access. 
 Có chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT nâng cao do Trường Đại học Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí Minh cấp. 
 Đối với SV đại học chính quy khóa 32 và đại học chính quy CTĐT chất lượng 

cao khóa 4 trở về trước: 
SV được công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học nếu đạt một trong các điều kiện sau: 
 Có chứng chỉ B tin học trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 hoặc được cấp 

bởi các khóa đào tạo đã triển khai trước ngày10/8/2016 theo quy định của điều khoản 
chuyển tiếp tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. 

 Có chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT nâng cao do Trường Đại học Ngân hàng 
Tp. Hồ Chí Minh cấp. 

 Có chứng chỉ MOS (Specialist) của 3 trong các môn sau: MOS – Word, MOS – 
Excel, MOS – Powerpoint, MOS – Access. 

 Điều kiện chuẩn đầu ra tiếng Anh được quy định như thế nào? 
 Đối với SV đại học chính quy chuẩn (ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh và CTĐT 

chất lượng cao, CTĐT quốc tế song bằng) từ khóa 37 trở về trước: 
 SV phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu ở bậc 3/6 theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  
 Trước khi xét tốt nghiệp, SV phải xuất trình một trong các loại chứng chỉ hoặc 

chứng nhận quy định dưới đây để chứng minh việc đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ. 
 Các chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương như sau: 
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VSTEP IELTS TOEFL 
iBT 

Cambridge 
ESOL 

BEC 

TOEIC 

BULATS CEFR Nghe 
và 

Đọc 
Nói Viết 

Bậc 3/6  4.5 45 
Prelimimary 

PET 
Business 

Preliminary 450 105 90 40 B1 

Ghi chú: VSTEP (Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam do Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra và cấp). 

 Chứng nhận trình độ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra do Trường Đại học Ngân hàng 
Tp. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra và cấp. 

 Đối với SV đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh: 
 SV chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ khóa 30 trở 

về sau phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 5/6 theo Khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu 
Châu Âu). 

 Đối với các khóa 30, 31, 32, 33: để chứng minh việc đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ 
như trên, SV có thể sử dụng một trong hai lựa chọn sau: 

 Lựa chọn 1: SV xuất trình một trong các loại chứng chỉ tiếng Anh sau đây:  

VSTEP CEFR IELTS TOEFL iBT Cambridge ESOL 

Bậc 5/6 C1 7.0 94 CAE 

 Lựa chọn 2: SV tham gia và đạt trong Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương 
đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C1 
theo khung tham chiếu Châu Âu) do Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ 
chức. Trường sẽ có thông báo cụ thể về lịch thi và nội dung thi. 

 Đối với các khóa đào tạo kể từ khoá 34 trở về sau: chuẩn đầu ra trình độ tiếng 
Anh của ngành Ngôn ngữ Anh được thể hiện cụ thể trong nội dung môn học và đề thi 
đánh giá của các môn học trong chương trình đào tạo. 

  Đối với SV đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh kể từ khóa 34 trở về sau: 
Chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh của ngành Ngôn ngữ Anh được thể hiện cụ thể trong nội 
dung môn học và đề thi đánh giá của các môn học trong chương trình đào tạo 

  Đối với SV đại học chính quy CTĐT chất lượng cao: 
 SV hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao phải đạt chuẩn 

đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu ở bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam. 

 Trước khi xét công nhận tốt nghiệp, SV phải xuất trình một trong các loại 
chứng chỉ sau để chứng minh việc đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ: 
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VSTEP IELTS TOEFL 
iBT 

TOEIC 

BEC Cambridge 
Exam Nghe và 

Đọc Nói Viết 

Bậc 4/6 5.5 61 785 140 130 Business 
Vantage FCE 

Ghi chú: VSTEP (Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam do Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra và cấp). 

 Đối với SV đại học chính quy CTĐT quốc tế song bằng: 
 Chuẩn đầu ra tiếng Anh không áp dụng đối với SV đại học chính quy CTĐT 

quốc tế song bằng. Kết thúc giai đoạn I (Học kỳ I và Học kỳ II), SV phải đạt trình độ 
tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.  

 Việc sử dụng chứng chỉ TOEIC trong xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ được quy 
định như thế nào? 

 Đối với chương trình đại học chính quy (ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh và 
CTĐT chất lượng cao): 

Trước khi xét tốt nghiệp, SV phải nộp chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng với điểm số tối 
thiểu cần đạt được như sau: 

TOEIC (4 kỹ năng) 
Nghe và đọc Nói Viết 

450 105 90 
 Đối với SV hệ đại học chính quy CTĐT chất lượng cao: 
Trước khi xét tốt nghiệp, SV phải nộp chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng với điểm số tối 

thiểu cần đạt được như sau: 
TOEIC (4 kỹ năng) 

Nghe và đọc Nói Viết 

785 140 130 

3.1.6. Xử lý học vụ và kỷ luật 
 Có những hình thức xử lý học vụ nào? 
Trường tiến hành xử lý học vụ sau mỗi học kỳ của năm học. Kết quả học tập của 

SV ở học kỳ phụ được tính chung vào kết quả học tập học kỳ II của năm học tương ứng 
để xem xét xử lý học vụ. Có các hình thức xử lý học vụ sau đây: 

 Cảnh báo học vụ: thực hiện theo từng học kỳ và được quy định cụ thể tại Điều 
32 hoặc Điều 33 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 Buộc thôi học do kết quả học tập yếu kém kéo dài được quy định cụ thể tại 
Điều 32 (đối với đào tạo theo tín  chỉ), Điều 33 (đối với đào tạo theo niên chế) của Quy 
chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 Việc cảnh báo học vụ được quy định như thế nào? 
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Cảnh báo học vụ là biện pháp cảnh báo bằng thông báo của Trường về kết quả học 
tập yếu kém của SV được thực hiện theo từng học kỳ và năm học, nhằm giúp SV đang 
trong tình trạng sa sút học lực biết và lập phương án học tập thích hợp để cải thiện kết 
quả học tập và có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa cho phép. Đồng thời, cảnh báo học 
vụ là cơ sở để Trường xử lý học vụ đối với SV. 

 Cảnh báo học vụ nhắc nhở: 
 Cảnh báo học vụ nhắc nhở là hình thức nhắc nhở bằng thông báo của Trường 

khi SV lần đầu bị xếp loại học lực yếu kém dựa trên một trong số các tiêu chí: ĐTBHK, 
ĐTBNH hoặc ĐTBTL tính từ đầu khóa học. 

 Cảnh báo học vụ nhắc nhở không có tính tích lũy (cộng dồn những lần trước 
đó), được thực hiện sau khi có điểm thi của học kỳ. 

 Giảng viên cố vấn, khoa quản lý SV, Phòng Công tác SV có trách nhiệm thực 
hiện các biện pháp thích hợp trong nỗ lực nâng cao ý thức và cải thiện thành tích học tập 
của SV. 

 Cảnh báo học vụ chính thức 
Cảnh báo học vụ chính thức là hình thức xử lý học vụ liên quan đến kết quả học tập 

yếu kém của SV bằng Quyết định chính thức của Hiệu trưởng. Tại thời điểm tiến hành xử 
lý học vụ sau khi học kỳ kết thúc, mức cảnh báo học vụ chính thức được quy định bằng 
điểm số theo thang điểm hệ 4 trong các trường hợp sau: 

 Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học 
trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24. 

 Điểm trung bình học kỳ dưới 0.8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1.0 đối 
với đối với các học kỳ tiếp theo. 

 Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1.2 đối với SV trình độ năm thứ nhất, dưới 
1.4 đối với SV trình độ năm thứ hai, dưới 1.6 đối với SV trình độ năm thứ ba, dưới 1.4 đối 
với SV các năm tiếp theo. 

 SV không đăng ký học phần trong học kỳ chính (không có quyết định đồng ý 
cho bảo lưu nghỉ học tạm thời). 

Thông báo cảnh báo học vụ, bao gồm cảnh báo nhắc nhở và cảnh báo chính thức 
được gửi về gia đình SV (do Phòng Công tác SV thực hiện) để phối hợp cùng Nhà 
Trường trong nỗ lực nâng cao ý thức và cải thiện kết quả học tập đối  với SV. 

 Việc xử lý thôi học được quy định như thế nào? 
 Thôi học theo yêu cầu 
Hiệu trưởng ra quyết định cho phép SV nghỉ học, và xóa tên khỏi danh sách 

quản lý học vụ theo yêu cầu nếu SV có đơn xin thôi học gửi Phòng Đào tạo với lý do 
rõ ràng, hợp lệ. Trường hợp này bao gồm: Xin đi du học hợp lệ, được phép chuyển 
trường để theo học tại một cơ sở đào tạo khác hoặc khi SV xin thi lại tuyển sinh (đại 
học chính quy). Các lý do cá nhân chính đáng khác được Hiệu trưởng xem xét, quyết 
định căn cứ tờ trình đề nghị của Phòng Đào tạo. 

 Thôi học bắt buộc 
SV bị thôi học bắt buộc và xóa tên khỏi danh sách quản lý học vụ của Trường trong 

các trường hợp sau: 
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 Đã bị cảnh báo học vụ chính thức 2 lần liên tiếp. 
 Vượt quá thời gian tối đa được phép học theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của 

Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo và không có đơn gia hạn. 
 Bị xử lý kỷ luật buộc phải thôi học, hoặc bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ 

hoặc nhờ người khác thi hộ theo các quy định tại Điều 35 của Quy chế tổ chức và quản lý 
đào tạo. 

Chậm nhất một tháng sau khi SV có quyết định buộc thôi học,  
Phòng Công tác SV gửi thông báo về gia đình SV theo địa chỉ đã cung cấp cho 

Trường. SV thuộc diện buộc thôi học được chuyển qua học hình thức vừa làm vừa học, 
đào tạo từ xa tương ứng của Trường nếu còn trong thời gian học tập theo quy định đối 
với hình thức đào tạo chuyển đến. Việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ 
theo quy định tại Điều 26 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 Nghỉ học tạm thời được quy định như thế nào? 
 SV được quyền viết đơn gửi Phòng Đào tạo xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu 

kết quả đã học trong các trường hợp sau: 
 Được điều động vào lực lượng vũ trang. 
 Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, 

giải đấu quốc tế. 
 Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận, hồ sơ bệnh án 

của bộ phận y tế Trường hoặc bệnh viện từ cấp huyện hoặc tương đương trở lên. 
 Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, SV phải học ít nhất một học kỳ ở Trường, 

không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 32 của Quy chế tổ chức 
và quản lý đào tạo và phải đạt ĐTBTL không dưới 2,00 theo thang điểm hệ 4 (hoặc 5,00 
theo thang điểm hệ 10). Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào 
thời gian học chính thức quy định tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. Đối 
với trường hợp này, SV chỉ được phép nghỉ học tối đa 2 lần không liên tục và mỗi lần 
không quá một học kỳ. SV có trách nhiệm làm đơn và gửi Phòng Đào tạo trước thời điểm 
bắt đầu học của mỗi học kỳ. 

 Thời gian nghỉ học tạm thời được quy định tại điểm a, b, c khoản 1, Điều 34, 
Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo không tính vào thời gian học chính thức của SV. 

 SV nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại Trường, phải viết đơn gửi 
Phòng Đào tạo ít nhất 09 tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu. 

 Xử lý kỷ luật đối với SV vi phạm quy chế học đường được thực hiện như thế 
nào? 

Xử lý kỷ luật là hình thức giáo dục đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật học đường đối 
với SV, bao gồm: Thái độ, tác phong trong giờ học, tính trung thực khi thực hiện các 
nhiệm vụ học tập, dự kiểm tra, thi, làm tiểu luận, Thực tập cuối khóa, Khóa luận tốt 
nghiệp, làm đề tài nghiên cứu khoa học. Xử lý kỷ luật đối với SV vi phạm có tính tích lũy 
(cộng dồn những lần trước đó). Các hình thức, mức độ, số lần vi phạm nội quy học 
đường của SV; các hình thức, biện pháp, thủ tục và mức độ xử lý kỷ luật của Trường áp 
dụng đối với SV căn cứ vào Quy chế SV do Bộ GDĐT ban hành và các quy định của 
Trường.Trong khi dự kiểm tra quá trình, thực hiện tiểu luận, bài tập lớn, thi kết thúc học 
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phần, làm khóa luận tốt nghiệp, làm đề tài nghiên cứu khoa học nếu vi phạm quy chế, SV 
sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần hoặc công việc đã vi phạm. 

- Xử lý thi hộ áp dụng cho cả người thi hộ và người nhờ thi hộ: 
+ Vi phạm lần thứ nhất: SV nhận điểm (0) học phần đó và đình chỉ học tập 1 năm 

áp dụng cho cả người nhờ thi hộ và người thi hộ (nếu là SV của trường). 
+ Vi phạm lần thứ hai (trong cả khóa học): SV vi phạm lần 2 tính trong cả khóa học 

sẽ buộc thôi học áp dụng cho cả người nhờ thi hộ và người thi hộ (nếu là SV của trường). 
- Xử lý đạo văn 
SV khi thực hiện báo cáo chuyên đề, tiểu luận, làm Khóa luận tốt nghiệp, đề tài 

nghiên cứu khoa học bị phát hiện đạo văn xử lý theo quy chế liêm chính học thuật hiện 
hành của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. 

- Xử lý vi phạm văn bằng, chứng chỉ giả 
SV sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng  
tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã 

được cấp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ. 
Các trường hợp SV bị xử lý kỷ luật đình chỉ học tập từ 1 năm trở lên được thông 

báo trả về địa phương quản lý, giáo dục. Sau thời gian chấp hành hình phạt phải có giấy 
đề nghị học lại; có đánh giá, nhận xét của chính quyền địa phương theo quy định và được 
chấp thuận của Trường. 

3.1.7. Xét và công nhận tốt nghiệp 
 Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được quy định như thế nào? 
 SV được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 
 Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. 
 Tích lũy đủ số học phần và khối lượng học tập của CTĐT. 
 ĐTBTL của toàn khóa học đạt từ 2,00 theo thang điểm 4 (5,00 theo thang điểm 

10) trở lên. 
 Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc 

ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định. 
 Đã hoàn thành chương trình GDQP, GDTC, Tuần sinh hoạt công dân – SV, học 

phần Tiếng Anh tăng cường, Kỹ năng mềm và Nghiên cứu khoa học đối với SV chương 
trình đại học chính quy chất lượng cao. 

 Đạt yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học và điểm rèn luyện theo quy định 
của Trường. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học còn giá trị hiệu lực tính đến thời điểm xét (nếu 
chứng chỉ có quy định về thời hạn giá trị). 

 Trường tổ chức nhiều đợt xét và công nhận tốt nghiệp trong năm học theo lịch 
trình và kế hoạch do Phòng Đào tạo thông báo. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều 
kiện được quy định tại khoản 1, Điều 36 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo để công 
nhận danh sách SV chính thức đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Thủ tục và quy trình 
xét tốt nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo. 
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 Hội đồng xét tốt nghiệp Trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được 
Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng Phòng Đào tạo làm thường trực và các thành 
viên là các trưởng khoa quản lý ngành học, Trưởng Phòng Công tác SV và trưởng các 
đơn vị có liên quan khác. 

 Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công 
nhận tốt nghiệp cho những SV đủ điều kiện tốt nghiệp. Các trường hợp đặc biệt do Hiệu 
trưởng xem xét, quyết định dựa trên khuyến nghị của Hội đồng. 

 Việc cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển CTĐT và loại hình 
đào tạo được quy định như thế nào? 

  Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành 
hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định theo ĐTBTL của toàn khoá học gồm 4 
mức: Xuất sắc, giỏi, khá, trung bình tương ứng với các mức ĐTBTL toàn khóa học theo 
quy định tại Điều 27 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 Hạng tốt nghiệp của những SV có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và 
giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp: 

 Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ 
quy định cho toàn CTĐT. 

 Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. 
 Kết quả học tập của SV được ghi vào phụ lục văn bằng theo từng học phần và 

cho toàn khóa học. Trong bảng điểm đồng thời thể hiện chuyên ngành (hướng chuyên 
sâu) hoặc ngành phụ (nếu có) của CTĐT. 

 Nếu kết quả học tập của SV thỏa mãn những điều kiện được quy định tại Khoản 
1 Điều 36 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo đối với một số CTĐT tương ứng với 
các ngành đào tạo khác nhau, thì SV được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng 
với các ngành đào tạo đó. 

 Trao bằng tốt nghiệp: 
 Bằng tốt nghiệp được tổ chức trao trực tiếp cho SV tại Lễ trao bằng tốt nghiệp. 

Các trường hợp SV không dự Lễ, nhận trực tiếp hoặc ủy quyền người khác nhận theo thông 
báo của Phòng Đào tạo. 

 Sau khi được công nhận tốt nghiệp chính thức, trong thời gian chờ nhận bằng 
tốt nghiệp, SV có thể liên hệ Phòng Đào tạo để được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời cho những nhu cầu cá nhân. 

 SV đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt 
nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh hoặc Giáo 
dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời 
hạn 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp. 

 SV không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong 
CTĐT tại Trường. 

3.1.8. Chuyển đổi giữa chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo 
chất lượng cao, chương trình đào tạo quốc tế song bằng 
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 Trường khuyến khích SV chuyển từ CTĐT chuẩn sang CTĐT chất lượng cao, 
chương trình đào tạo quốc tế song bằng để có cơ hội học tập ở một môi trường mà các 
tiện ích cung cấp và giá trị gia tăng trong giảng dạy và học tập tốt hơn. 

  Điều kiện, thủ tục xem xét việc chuyển đổi giữa 2 CTĐT thực hiện theo các 
quy định tại Điều 40 của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo và Quy chế Quản lý học vụ 
CTĐT quốc tế song bằng trình độ đại học tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí 
Minh. 

3.1.9. Các quy định khác 

 Học cùng lúc hai chương trình đào tạo được quy định như thế nào? 
 SV học cùng lúc hai CTĐT là SV có nhu cầu đăng ký học thêm một CTĐT thứ 

hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. 
 Điều kiện và thủ tục để học cùng lúc hai CTĐT: 
SV được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình độ năm 

thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, SV phải đáp ứng 01 trong 02 
điều kiện sau: 

 Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng 
ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

 Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều 
kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

 SV làm đơn kèm bảng điểm học tập của CTĐT hiện thời gửi Phòng Đào tạo. 
Căn cứ tờ trình đề nghị của Phòng Đào tạo, Hiệu trưởng công nhận danh sách SV đủ điều 
kiện học cùng lúc 2 CTĐT. 

 Trong quá trình SV học cùng lúc hai chương trình, nếu ĐTBHK đạt dưới 2,00 
theo thang điểm hệ 4 thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. 

 Thời gian tối đa được phép học đối với SV học cùng lúc hai chương trình là 
thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 1 Điều 8 của Quy 
chế tổ chức và quản lý đào tạo. Khi học chương trình thứ hai, SV được bảo lưu điểm và 
chuyển điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có 
trong chương trình thứ nhất. 

 SV chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp 
ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp 
chương trình thứ hai. 

 SV thỏa mãn điều kiện học cùng lúc hai CTĐT được phép đăng ký học và tích 
lũy đồng thời các học phần của ngành học thứ nhất và các học phần của ngành học thứ 
hai hoặc đăng ký học các học phần của ngành học thứ hai sau khi đã được công nhận tốt 
nghiệp ở ngành học thứ nhất nếu còn đủ thời gian học. 

 Các quyền lợi được hưởng theo quy định (học bổng, khen thưởng, miễn giảm 
học phí) của SV chỉ được xét dựa trên kết quả học tập ở CTĐT thứ nhất. 

 Trường hợp SV đăng ký học thêm chuyên ngành thứ hai trong cùng một ngành 
đào tạo, sau khi hoàn thành chuyên ngành thứ hai, SV được cấp thêm bảng điểm thứ hai 
của chuyên ngành đào tạo đó sau khi đã tốt nghiệp chuyên ngành thứ nhất; 
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 SV đóng học phí của các tín chỉ thực học theo chương trình đào tạo ngành thứ 
2. 

 Phòng Đào tạo có trách nhiệm tham mưu Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể 
về học cùng lúc hai CTĐT. 

 Việc chuyển trường được quy định như thế nào? 
SV được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây: 
 Không đang là SV trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện 

bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại khoản 1 Điều 8 
của Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo. 

 SV có điểm trúng tuyển theo ngành hoặc nhóm ngành của cùng khối thi, tổ hợp 
môn xét tuyển, phương thức xét tuyển trong kỳ thi/ xét tuyển phải bằng hoặc cao hơn 
điểm trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại Trường. 

 Trường có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt  
quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 Được sự đồng ý của hiệu trưởng Trường xin chuyển đi và Trường xin chuyển 

đến. 

3.2.  QUY ĐỊNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
Phần hỏi - đáp này căn cứ vào Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định 
số 2020/VBHN-ĐHNH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh).  

Đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) là hai nhiệm vụ trọng tâm của trường đại 
học. Trong đó, tham gia NCKH là yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên, SV Chất lượng 
cao và hết sức cần thiết đối với SV. Thông qua NCKH tạo điều kiện để SV gắn kết kiến 
thức lý thuyết và kiến thức thực tiễn, từ đó chuẩn bị tốt hơn về chuyên môn, nghiệp vụ 
trước lúc ra trường.  

 Mục đích NCKH là gì? 
 Nâng cao chất lượng học tập.  
 Nâng cao kỹ năng sống và làm việc độc lập, rèn luyện tư duy khoa học.  
 Giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn. 

 Yêu cầu về NCKH như thế nào? 
 Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của SV. 
 Phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại 

học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội. 
 Được sự hướng dẫn của giảng viên hoặc nghiên cứu viên. 
 Các nội dung NCKH bao gồm những gì? 
 Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt 

các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo của Trường. 



55 

 Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ để giải quyết các 
vấn đề thực tiễn. 

 SV có thể tham gia NCKH dưới những hình thức nào? 

 Thực hiện đề tài cấp Trường. 
 Thực hiện đề tài cấp Thành phố. 
 Thực hiện đề tài dự thi cấp Bộ, cấp Quốc gia. 
 Viết bài đăng các tạp chí khoa học. 
 Viết bài tham luận hội thảo khoa học. 

 Tham gia các hoạt động khoa học khác như: Hội thảo khoa học, chuyên môn 
của SV; câu lạc bộ khoa học SV; các cuộc thi học thuật như: Nghiên cứu đầu tư, Bản lĩnh 
nhà đầu tư tài chính, Thử thách phân tích đầu tư, Chuyên viên Tài chính – Ngân hàng, Kế 
toán, Người bán hàng xuất sắc,… được Hiệu trưởng phê duyệt. Viết bài đăng trên các tạp 
chí khoa học như Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á của Trường (Email: 
ajeb.vn@buh.edu.vn, số điện thoại: 028.38210238).  

 Các bước thực hiện đề tài NCKH  như thế nào? 
 SV cập nhật thông tin trên website của các Khoa, Phòng Đào tạo, Viện Đào tạo 

Quốc tế, Đoàn trường. 
 SV đăng ký đề tài và thực hiện các bước theo hướng dẫn của thông báo. 
 Sau khi có quyết định của Hội đồng xét duyệt, SV sẽ bắt đầu thực hiện đề tài. 

 Sau khi hoàn thành đề tài, SV nộp công trình để tiến hành các thủ tục nghiệm thu 
và công nhận hoàn thành nếu đạt yêu cầu theo quy định.  

 Căn cứ vào kết quả nghiệm thu đề tài, đề tài của SV nếu   
đoạt giải có thể được chọn đi dự thi cấp cao hơn và SV sẽ được Viện 

NCKH&CNNH hướng dẫn các bước tiếp theo. 
 Đối tượng hướng dẫn, đánh giá, tiêu thức đánh giá là gì? 
 Đề tài NCKH của SV được thực hiện bởi một SV hoặc một nhóm SV (không 

quá 5 SV), dưới sự hướng dẫn của giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu. 
 Đề tài NCKH do SV tự chọn, hoặc có thể là một phần trong đề tài NCKH các 

cấp do một hoặc một số giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì. 
 Đề tài cấp trường được Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức đánh giá. 
 SV được hưởng quyền lợi gì khi tham gia NCKH? 
 SV được tạo điều kiện sử dụng các thiết bị sẵn có của Trường để thực hiện 

NCKH. 
 Đề tài nghiệm thu được xếp loại xuất sắc, tốt, khá, đạt cấp trường được cấp kinh 

phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ. 
 Kinh phí thực hiện hoạt động NCKH của SV đại học chính quy CTĐT chất 

lượng cao được thực hiện theo các quy định về NCKH của Trường và định mức chi 
NCKH của CTCLC. 
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 Đề tài được tuyển chọn dự thi cấp bộ, thành phố được hỗ trợ kinh phí photo, in 
ấn. 

 Đề tài đạt giải các cấp được thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ. 
 Cho phép đồng hướng dẫn NCKH đối với SV hệ chính quy. 
   Các hoạt động khoa học khác do Hiệu trưởng quyết định. 

 SV có nghĩa vụ gì khi tham gia NCKH? 
SV có trách nhiệm thực hiện các hoạt động NCKH được giao và phải chấp hành 

các quy định hiện hành về hoạt động khoa học  
và công nghệ, quy chế của Trường. 
 Nếu vi phạm quy chế NCKH của Trường, SV sẽ bị xử lý như thế nào? 
 Trường hợp phát hiện thấy công trình nghiên cứu khoa học của SV thiếu tính trung 

thực, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, các đơn vị quản lý sẽ đề xuất các hình thức kỷ luật 
đối với tác giả của công trình để trình lên Hiệu trưởng xử lý. 

* Lưu ý: SV truy cập website của Trường, Viện NCKH&CNNH, Phòng Đào tạo,  Ban 
NCKH Đoàn trường, các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế để cập nhật thông tin và tải các biểu mẫu 
đăng ký tham gia NCKH. Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến lĩnh vực NCKH tại 
Trường, SV liên hệ email: phongqlkh@buh.edu.vn, số điện thoại: 028. 38211706. 

3.3.  QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN 

 Thư viện mở cửa vào thời gian nào? 
 Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 (thông tầm, không nghỉ trưa). 
 Thứ Bảy: Từ 07 giờ 30 đến 15 giờ 30 (thông tầm, không nghỉ trưa). 
 Xem thông tin về Thư viện ở đâu?   
 Thư viện Trường là nơi xây dựng, lưu giữ, bảo quản, xử lý và cung cấp tài 

nguyên thông tin phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập và giải trí của bạn đọc. Hiện 
nay Thư viện đang phục vụ hơn 12.000 độc giả là cán bộ, giảng viên và SV nhà 
Trường, ngoài ra còn có các đối tượng là những nhà nghiên cứu, những người làm việc 
trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng trong cả nước. Hiện nay Thư viện đang quản 
lý nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú, đa dạng bao gồm: Tài liệu điện tử, sách, 
luận văn, luận án, bài trích, cơ sở dữ liệu điện tử,... Thư viện cam kết hỗ trợ tốt nhất cho 
bạn đọc và cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như sự phát triển 
chung của nhà trường. 

 Tất cả thông tin về Thư viện Trường mà SV, học viên cần, đều được đăng tải và 
thường xuyên cập nhật tại website Thư viện: http://library.buh.edu.vn. 

 Khi tới Thư viện, SV, học viên cần tuân thủ các quy định chung nào? 
(1) Gửi các vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định. 
(2) Xuất trình thẻ bạn đọc. 
(3) Được mang vở, bút, laptop, giấy không đóng tập vào Thư viện (khi cần thiết). 
(4) Không di chuyển bàn ghế, giữ gìn, bảo quản trang thiết bị và tài sản của Thư 

viện. 
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(5) Trả chìa khoá tủ gửi đồ ngay khi ra khỏi Thư viện. 
(6) Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn vệ sinh chung. 
(7) Ăn mặc gọn gàng, lịch sự, cư xử văn minh. 
(8) Từ chối các đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích 

khác vào Thư viện. 
(9) Nghiêm cấm các hành vi sau đây: Làm hư hại tài sản chung: Di dời bàn ghế, viết, 

vẽ lên bàn, tường, các trang thiết bị trong Thư viện; tháo lắp, cài đặt phần mềm, thay đổi 
cấu hình máy tính; xé tài liệu, cắt hình,… Truy cập thông tin có nội dung không lành 
mạnh; hút thuốc lá, ăn, uống, kể cả kẹo cao su trong khu Thư viện; xáo trộn vị trí sách 
trong kho, để tài liệu không đúng nơi quy định. 

 SV sử dụng các dịch vụ của thư viện như thế nào? 
 Cấp và kích hoạt tài khoản thư viện: SV, học viên sau khi hoàn tất thủ tục nhập 

học theo quy định sẽ được Thư viện cấp tài khoản để sử dụng các dịch vụ thư viện trong 
suốt thời gian học tập tại Trường. Hướng dẫn chi tiết về sử dụng tài khoản thư viện xem 
tại website Thư viện: http://library.buh.edu.vn. 

 Truy cập các nguồn học liệu số: Trong quá trình học tập,  
nghiên cứu tại Trường, SV, học viên sử dụng tài khoản thư viện để truy cập các 

nguồn học liệu số bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí, cơ sở dữ liệu trực 
tuyến. Hướng dẫn chi tiết về truy cập các nguồn học liệu số xem tại website Thư viện: 
http://library.buh.edu.vn.  

 Các dịch vụ truyền thống: Phục vụ bạn đọc mượn đọc tại chỗ, mượn đọc về 
nhà, tư vấn tìm kiếm thông tin, cung cấp các không gian học tập, nghiên cứu và làm việc 
nhóm,...   

Chi tiết xem tại website: http://library.buh.edu.vn hoặc vào Website của 
Trường/Thư viện. 
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HỎI – ĐÁP VỀ CÁC NỘI QUY, 
QUY ĐỊNH NGOÀI HỌC VỤ 
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4.1.  NỘI QUY SV  

 Có mấy điều? Là những điều nào? 
10 điều, cụ thể: 
(1).  Tuân thủ các quy định về học tập, sinh hoạt và rèn luyện của Trường. 
(2).  Chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối 

sống. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Nhà trường. 
(3).  Khi đến trường phải ăn mặc gọn gàng, nghiêm túc (tuân thủ quy định riêng 

về trang phục); lịch sự trong giao tiếp với mọi người; đeo thẻ SV và xuất trình thẻ khi  
được yêu cầu. 

(4).  Không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi 
kéo người khác sử dụng các loại: 

 Vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại hóa chất cấm sử dụng. 
 Tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy 

định của Nhà nước. 
(5).  Không  tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt 

động tôn giáo, chính trị phản động và các hành vi vi phạm đạo đức khác. 
(6).  Không gây gổ, đánh nhau, nói tục, chửi thề. Không tổ chức băng, nhóm, 

phe phái, đưa người không có nhiệm vụ vào Trường, tụ tập gây rối trật tự dưới mọi hình 
thức.  

(7). Không hút thuốc, uống rượu, bia trong khuôn viên Trường. Không say rượu, bia 
khi vào lớp. Không mang đồ ăn, thức uống vào phòng học. 

(8).  Không mang tài sản, thiết bị, vật dụng của nhà trường ra bên ngoài khi 
chưa được phép. Giữ gìn và bảo vệ cảnh quan, tài sản của Nhà trường (không dán giấy, 
viết, vẽ bậy lên bàn ghế, tường, các phương tiện khác. Không ngồi, chạy, nhảy trên bàn, 
trèo qua cửa sổ, gạch xé và bôi xóa các thông báo, thông tin của Trường. Không mang 
đồ ăn, thức uống vào lớp học, không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi ở khu vực lớp học, trong 
khuôn viên Trường. Không dịch chuyển bàn ghế và làm hư hỏng thiết bị, dụng cụ phục vụ 
học tập; mượn và trả các thiết bị phục vụ học tập đúng chỗ. Không đi lên các thảm cỏ, bẻ 
cành, ngắt lá, hái bông, phá hỏng hòn non bộ và cảnh quan chung. Tắt đèn, quạt khi 
không sử dụng. Để xe đúng nơi quy định).  

(9).  Không gian dối trong học tập, thi cử. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học 
tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Nhà trường. 

(10). Những SV vi phạm nội quy, tùy mức độ sẽ bị kỷ luật từ phê bình, khiển trách, 
cảnh cáo đến buộc thôi học và truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4.2.  CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẺ SINH VIÊN, EMAIL, TÀI KHOẢN ONLINE 

 Đối tượng nào được cấp thẻ SV, email @st.buh.edu.vn, tài khoản trang 
online.edu.vn? 

SV (hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học) có tên trong danh sách đang đào tạo 
tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mỗi SV được cấp một “Thẻ SV”, một 
email @st.buh.edu.vn và một “Tài khoản SV”. 

4.2.1. Thẻ SV 
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 Thẻ SV được sử dụng như thế nào? 
 SV cần đeo thẻ SV khi tham gia các hoạt động học tập, thi kiểm tra, giao tiếp 

với cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường và phải xuất trình thẻ SV khi được 
người có trách nhiệm kiểm tra yêu cầu. 

 SV xuất trình và đeo thẻ khi ở trong thư viện, phòng máy tính, và khi mượn trả 
thiết bị dạy học. 

 Ngoài phạm vi Nhà trường: Trong thời gian hiệu lực của thẻ, SV được sử dụng 
thẻ để thực hiện các quyền ưu đãi, ưu tiên, xác nhận nhân thân theo các qui định của nhà 
nước và của các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi, ưu tiên đối với HSSV. 

 SV có trách nhiệm gì đối với thẻ SV? 
 Bảo quản, giữ gìn thẻ trong suốt quá trình học tập tại Trường.  
 Không được dùng thẻ để cầm cố, vay mượn tiền, tài sản hoặc sử dụng vào 

những việc vi phạm pháp luật. 
 Không sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ; không sử 

dụng thẻ đã hết giá trị sử dụng, tự ý thay đổi bất cứ chi tiết nào ghi trên thẻ. 
 Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa Nhà trường khi đeo thẻ để làm 

những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng với mục đích sử dụng của thẻ. 
 Khi SV có quyết định buộc thôi học, xóa tên khỏi danh sách đào tạo của 

Trường, tốt nghiệp phải trả lại thẻ cho Trường (thông qua Phòng Quản lý CNTT). 
 Thẻ SV bao gồm những thông tin gì? 
 Hình thức và nội dung thẻ SV theo quy định của Trường, bao gồm: Hình ảnh, 

họ tên SV, ngày sinh, mã số SV, thời hạn sử dụng thẻ (thời hạn ghi trên thẻ là thời hạn tối 
đa của một khóa học). 

 Thẻ SV tích hợp thẻ thư viện và thẻ ATM của ngân hàng là đối tác của Trường. 

 Các quy định về cấp và thu hồi thẻ SV như thế nào? 
 Cấp thẻ SV lần đầu: 
 SV trúng tuyển vào Trường sẽ được cấp thẻ lần đầu. Thẻ SV để sử dụng trong 

toàn khóa học và phải nộp lệ phí cấp thẻ theo qui định của Nhà trường. 
 Cấp lại thẻ SV:  
 Nộp đơn đăng ký cấp thẻ SV (theo mẫu của Phòng Quản lý CNTT). 
 Nếu sai thông tin trên thẻ: SV làm lại hồ sơ nộp lên Phòng Quản lý CNTT để làm 

lại thẻ (miễn phí). 
 Nếu bị mất hoặc bị hỏng thẻ: SV làm đơn xin cấp lại thẻ tại Phòng Quản lý 

CNTT để làm lại và nộp lệ phí cấp lại thẻ theo qui định của Nhà trường. 
 Thu hồi thẻ SV: 
SV phải nộp lại thẻ SV cho Phòng Quản lý CNTT trước khi hoàn thành các thủ tục 

ra trường, khi có một trong các quyết định sau: 
 Chuyển trường 
 Ngừng học, thôi học do bị xử lý kỷ luật. 
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 Liên hệ giải đáp thắc mắc về thẻ SV như thế nào? 
Liên hệ Phòng Quản lý CNTT,  Email: phongqlcntt@buh.edu.vn 

4.2.2. Tài khoản trang online.buh.edu 

 Tài khoản này dùng để làm gì? 
SV sử dụng tài khoản để đăng ký và hủy đăng ký lớp học phần, xem lịch thi, thời 

khoá biểu, điểm, đăng ký tốt nghiệp, thông báo từ trường, giảng viên,... 
 Trách nhiệm của SV như thế nào? 
 Người được cấp tài khoản có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài khoản của mình 

trong suốt quá trình học tập tại Trường.  
 SV cần đảm báo việc bảo mật thông tin tài khoản cá nhân của mình, tuyệt đối 

không nhờ người khác đăng ký học hộ. Đã xảy ra nhiều trường hợp do bất cẩn nên bị mất 
kết quả đăng ký học, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhà trường sẽ không giải quyết 
những trường hợp SV lộ mật khẩu hay nhờ bạn đăng ký hộ,… rồi làm mất  

kết quả đăng ký học. 
 SV hoàn toàn phải tự chịu trách nhiệm với những sự lựa chọn đăng ký của mình. 
 Khi SV, học viên có quyết định buộc thôi học, xóa tên khỏi danh sách đào tạo 

của Trường, tốt nghiệp thì tài khoản của SV không sử dụng được. 
 Hình thức tài khoản SV như thế nào? 
 Hình thức: Tài khoản đăng nhập là mã số SV 
 Mật khẩu mặc định: Là mã số SV 

 Quy định về việc cấp và thu hồi tài khoản SV? 
 Cấp tài khoản SV: SV trúng tuyển vào Trường sẽ được cấp tài khoản. 
 Thu hồi tài khoản SV: SV không thể sử dụng tài khoản SV khi có một trong các 

quyết định sau: 
 Công nhận tốt nghiệp, ra trường 
 Chuyển trường 
 Ngừng học, thôi học do bị xử lý kỷ luật. 

 Liên hệ giải đáp thắc mắc về tài khoản SV như thế nào? 
Liên hệ Phòng Quản lý CNTT,  Email: phongqlcntt@buh.edu.vn 

4.3. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN  

 Đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) của SV theo những mặt nào? 
 Ý thức tham gia học tập. 
 Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường. 
 Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa,  
văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 
 Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng. 
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 Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác 
trong Trường hoặc SV đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện. 

 KQRL của SV được xếp loại như thế nào? 
 Một học kỳ xếp loại 1 lần. Điểm rèn luyện (ĐRL) của năm học là trung bình 

cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó. ĐRL toàn khóa học là trung bình 
cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học. 

 Thang điểm và xếp loại: 
90 – 100: Xuất sắc 
65 – dưới 80: Khá 
35 – dưới 50: Yếu 

80 – dưới 90: Tốt 
50 – dưới 65: Trung bình  
Dưới 35: Kém 

  Bảng điểm chi tiết (xem “Phụ lục 1”). 
 Kết quả này được sử dụng như thế nào? 
 KQRL từng học kỳ, năm học, toàn khóa học của SV được lưu trong hồ sơ quản 

lý SV của Trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng; kỷ luật, 
xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét thi tốt nghiệp, làm khóa luận tốt 
nghiệp. 

 KQRL toàn khoá học của từng SV được ghi vào Bảng điểm học tập toàn khóa 
khi SV ra trường. 

 SV có KQRL xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng. 
 SV có KQRL yếu, kém sẽ bị xử lý thế nào? 
SV có KQRL loại yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải  
tạm ngừng học ít nhất một học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai 

học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.  
 Quy trình đánh giá KQRL được thực hiện như thế nào? 
Bước 1: SV tự đánh giá 
 Đăng nhập: member.youth.buh.edu.vn, vào tài khoản SV. 
 Kiểm tra kết quả được chấm tự động. 
 Bổ sung minh chứng các hoạt động ngoài Trường (nếu có) 
 Lưu. 
 Kiểm tra kết quả (báo phòng Công tác SV khi không lưu được kết quả trong 

thời gian thực hiện đánh giá theo thông báo). 
Bước 2: Họp lớp đánh giá tập thể 
 Tập thể lớp đánh giá (từ quá nửa ý kiến đồng ý trở lên). 
 GVCV khóa điểm cấp lớp trên trang member.youth.buh.edu.vn. 
 Nộp biên bản họp lớp và bảng điểm về khoa quản lý SV. 
Bước 3: Họp hội đồng đánh giá cấp khoa 
 Hội đồng đánh giá  KQRL cấp khoa đánh giá. 
 Công nhận hoặc chỉnh sửa điểm trên trang member.youth.buh.edu.vn. 
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 Gửi biên bản họp hội đồng cấp khoa về đơn vị thường trực (Phòng Công tác 
SV). 

Bước 4: Họp hội đồng đánh giá cấp Trường 
 Hội đồng đánh giá  KQRL cấp Trường đánh giá. 
 Thời gian để SV phản hồi: 20 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo. 
 Giải quyết thắc mắc. 
Bước 5: Quyết định công nhận kết quả 
 Hội đồng đánh giá KQRL cấp Trường trình Hiệu trưởng ra quyết định công 

nhận KQRL của SV. 
 Cấp giấy xác nhận khi SV có yêu cầu. 

4.4. HƯỚNG DẪN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÀ 
TẬP THỂ LỚP SINH VIÊN 

Căn cứ chương 3, “Quy chế công tác SV đối với CTĐT đại học hệ chính quy tại 
Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh”; (ban hành kèm theo Quyết định số 
1268/QĐ-ĐHNH, ngày 26/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành 
phố Hồ Chí Minh). 

 Nội dung, hình thức, tiêu chuẩn thi đua đối với SV gồm những gì? 
Công nhận danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp SV được tiến hành vào 

cuối mỗi năm học.  
 Đối với cá nhân: 
 Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, giỏi, xuất sắc. 
 Tiêu chuẩn xếp loại: 
Danh hiệu SV Xuất sắc: Xếp loại học tập và xếp loại rèn luyện xuất sắc.  
Danh hiệu SV Giỏi: Xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện đạt từ 

tốt trở lên. 
Danh hiệu SV Khá: Xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên. 
 Danh hiệu cá nhân của SV được lưu vào hồ sơ quản lý SV. 
 SV được xét danh hiệu khen thưởng phải có số tín chỉ tích lũy trong một học kỳ 

lớn hơn 14 tín chỉ. 
 Không tính điểm học kỳ phụ (hè) và điểm cải thiện học phần, chỉ xét điểm của 

SV ở hai học kỳ chính. 
 Không xét khen thưởng đối với SV bị kỷ luật hoặc có điểm tổng kết học phần 

trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình. 
 Đối với tập thể lớp SV: 
 Danh hiệu tập thể lớp SV gồm 2 loại: Lớp SV Tiên tiến và Lớp SV Xuất sắc. 
 Tiêu chuẩn xếp loại: 
Danh hiệu lớp SV Tiên tiến: Có từ 25% SV của lớp đạt danh hiệu SV khá trở lên. 

Có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu SV giỏi trở lên. Không có cá nhân xếp loại học tập 
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kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên. Tập thể đoàn kết, giúp đỡ 
lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng 
các phong trào thi đua trong và ngoài Trường. 

Danh hiệu lớp SV xuất sắc: Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp SV tiên tiến. Có từ 
10% SV của lớp đạt danh hiệu SV giỏi trở lên. Có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu SV 
xuất sắc. 

 Đối tượng, tiêu chuẩn được xét khen thưởng?  
 Các cá nhân và tập thể SV đạt thành tích cao được xét khen thưởng. Cụ thể: 
 SV Xuất sắc và Tập thể Lớp SV Xuất sắc.  
 Đạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, các cuộc thi sáng tạo kỹ 

thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao, được Khoa hoặc Đoàn TN, Hội SV Trường 
đề xuất.  

 Có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp Trường hoặc tương đương 
trở lên, được Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Trường đề xuất.  

 Đóng góp tích cực, có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn TN, Hội SV, trong 
hoạt động thanh niên xung kích, SV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động 
trong lớp, khoa, trong ký túc xá; các hoạt động xã hội, văn hoá - văn nghệ, thể thao và 
các hoạt động khác tương đương, được Trung tâm Hỗ trợ SV, Đoàn TN, Hội SV hoặc các 
khoa đề xuất. 

 Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 
bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu 
người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng được Phòng Công tác SV, Đoàn TN, Hội SV 
hoặc các khoa đề xuất.. 

 Các thành tích đặc biệt khác. 
 Riêng SV tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được xét khen thưởng trong đợt tốt 

nghiệp.   
 Hình thức và mức chi khen thưởng như thế nào?  
 Hình thức và mức chi khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành và do 

Hiệu trưởng quyết định. 
 Trình tự, thủ tục xét thi đua, khen thưởng? 
 Căn cứ thành tích học tập và rèn luyện của SV cuối năm học; GVCV hướng dẫn 

lớp trưởng lớp SV lập danh sách kèm theo bản báo cáo và trích ngang thành tích cá nhân, 
tập thể lớp SV xuất sắc (có xác nhận của GVCV), gửi về khoa quản lý SV. 

 Khoa quản lý SV tổ chức họp, xét, đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng 
và kỷ luật cấp Trường (thông qua Phòng Công tác SV). 

 Căn cứ đề nghị của khoa quản lý SV; Phòng Công tác SV phối hợp với Phòng 
Quản lý Công nghệ Thông tin trích lọc dữ liệu theo các điều kiện quy định để rà soát, lập 
danh sách dự thảo, đăng thông tin kiểm dò. Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp Trường tổ 
chức xét và đề nghị Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng. 

 Riêng đối với các cá nhân và tập thể đạt thành tích đặc biệt, đột xuất; trên cơ sở 
đề nghị của khoa quản lý SV hoặc đơn vị chức năng liên quan; Phòng Công tác SV sẽ tập 
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hợp, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng SV cấp Trường xem xét, đề nghị Hiệu trưởng 
ký Quyết định khen thưởng. 

4.5. QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN TRÊN GIẢNG 
ĐƯỜNG 

 SV mặc đồng phục vào các ngày nào trong tuần? Quy định về trang phục của 
SV trên giảng đường như thế nào? 

 Đồng phục mang bản sắc riêng của SV Ngân hàng. Một số buổi mặc đồng phục 
trong tuần giúp SV rèn luyện, duy trì thói quen   tôn trọng và chấp hành nội quy, quy 
định của Nhà trường và sau này là cơ quan, đơn vị công tác; đặc biệt là trong môi trường 
đặc thù, thường xuyên mặc đồng phục như Ngành Ngân hàng. Ở một khía cạnh khác, 
đồng phục cũng góp phần rút ngắn khoảng cách về hoàn cảnh, điều kiện riêng của SV; 
giúp các bạn tự tin hòa nhập trong mọi hoạt động học tập, sinh hoạt tập thể. Nhà trường 
khuyến khích SV mặc đồng phục vào 02 ngày trong tuần. Cụ thể như sau: 
 

 SV nam SV nữ 

Thứ 2 
 Áo sơ mi trắng dài tay (có in 
logo Trường) và quần sẫm màu. 
Sơ - vin. 

Áo dài xanh (có thêu logo 
Trường), quần trắng. 

Thứ 6 
Áo sơ mi vàng tay ngắn (có in 
logo Trường) và quần sẫm màu. 
Sơ - vin. 

Áo sơ mi vàng tay lửng, có nơ (có 
in logo Trường), chân đầm (váy) 
màu đen. Sơ - vin. 

Các ngày 
khác 

SV ăn mặc lịch sự, kín đáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn 
hóa học đường (không mặc quần cạp quá trễ hoặc quần lửng và áo hở 
lưng; không mặc các trang phục vải quá mỏng hoặc bó quá sát cơ thể; 
không đi dép lê; đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ). 

Giờ thể dục 
SV mặc đồng phục thể dục. Nếu tiếp tục học môn khác, SV cần thay 
trang phục trước khi lên giảng đường, không mặc đồ thể dục vào lớp 
học. 

4.6.  QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ, LỆ PHÍ 

 Mức thu học phí đối với từng hệ?   

STT Trình độ, hình thức 
đào tạo 

Mức thu học phí năm học 
2022 - 2023 

1 Đại học chính quy, 
liên thông chính quy 

 Liên thông chính quy khóa, đại học chính quy từ 
khóa 35 trở về trước: Học phí 11.270.000đ/ năm.  
- Ngành TCNH, QTKD, HTTTQL, KTKT, LKT, 
KTQT: 317.000đ/tín chỉ.  
- Ngành NNA: Từ khóa 32 trở về trước: 
283.500đ/tín chỉ; Từ khóa 33-35: 307.000đ/tín chỉ. 
  Khóa 36:  
- Ngành QTKD, KT: 327.000đ/tín chỉ.  
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STT Trình độ, hình thức 
đào tạo 

Mức thu học phí năm học 
2022 - 2023 

- Ngành HTTTQL, KTQT: 334.000đ/tín chỉ.  
- Ngành TCNH, LKT: 309.000đ/tín chỉ.  
- Ngành NNA: 304.500đ/tín chỉ. 

 Từ Khóa 37:  
- Ngành TCNH: 329.000đ/tín chỉ. 
- Ngành LKT, KTQT, HTTTQL: 334.000đ/tín chỉ. 
- Ngành KT, QTKD, NNA: 327.000đ/tín chỉ. 

2 Đại học chính quy 
CTĐT chất lượng cao 

 Từ Khóa 6 trở về trước: 34.240.000đ/năm/SV, 
1.053.500đ/tín chỉ. 
 Khóa 7: 35.845.000đ/năm/SV, 1.103.000đ/tín 
chỉ. 
 Từ Khóa 8 trở đi: 35.845.000đ/năm/SV, 
1.166.000đ/tín chỉ. 
*Lưu ý: đơn giá tín chỉ học phần GDTC, QP: 
329.000đ/tín chỉ. 
Ghi chú: Lộ trình dự kiến mức học phí theo năm 
học đính kèm Quyết định. 

3 Văn bằng 2 chính 
quy 308.500đ/tín chỉ 

4 Đại học vừa làm vừa 
học 

 Khóa 46 trở về trước: 393.000đ/tín chỉ. 
 Khóa 47:  
- Ngành TCNH: 654.000đ/ tín chỉ. 
- Ngành KT: 649.000đ/ tín chỉ. 
 Khóa 48: 16.905.000đ/ năm 

 

Liên thông vừa làm 
vừa học 

 Khóa 20 trở về trước: 393.000đ/tín chỉ. 

 Khóa 21: 16.905.000đ/ năm 

Đại học văn bằng 2 
vừa làm vừa học 
(TCNH, KTKT) 

 Khóa B2K15Đ2 trở về trước: 393.000đ/tín chỉ. 
 Khóa B2K17: 16.905.000đ/ năm. 
 Khóa B2K18: 463.000đ/tín chỉ. 

 
Đại học văn bằng 2 
vừa làm vừa học 
(NNA) 

 Khóa B2K12 trở về trước: 393.000đ/tín chỉ. 

 Khóa B2K16, B2K17: 463.000đ/tín chỉ. 
 Khóa B2K18: 463.000đ/tín chỉ. 

Đại học văn bằng 2 
vừa làm vừa học Khóa B2K17,B2K18: 469.000đ/tín chỉ. 
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STT Trình độ, hình thức 
đào tạo 

Mức thu học phí năm học 
2022 - 2023 

(LKT) 

5 
Học phí của các lớp 
(buổi tối, thứ bảy, chủ 
nhật, theo nhu cầu...) 

 

 Đại học chính quy, 
liên thông chính quy 

- Liên thông chính quy khóa, đại học chính quy từ 
khóa 35 trở về trước 

 Ngành TCNH, QTKD, HTTTQL, KTKT, LKT, 
KTQT: 475.500đ/tín chỉ.  
- Ngành NNA: Từ khóa 32 trở về trước: 
425.000đ/tín chỉ; Từ khóa 33-35: 460.000đ/tín chỉ. 
  Khóa 36:  
- Ngành QTKD, KT: 490.000đ/tín chỉ.  
- Ngành HTTTQL, KTQT: 501.000đ/tín chỉ.  
- Ngành TCNH, LKT: 463.000đ/tín chỉ.  
- Ngành NNA: 3457.000đ/tín chỉ. 

 Từ Khóa 37:  
- Ngành TCNH: 493.500đ/tín chỉ. 
- Ngành LKT, KTQT, HTTTQL: 501.000đ/tín chỉ. 
Ngành KT, QTKD, NNA: 490.000đ/tín chỉ. 

 Văn bằng 2 chính quy 463.000đ/tín chỉ 

 Đại học chính quy 
CTĐT chất lượng cao 

 Từ Khóa 6 trở về trước: 1.580.000đ/tín chỉ. 
 Khóa 7: 1.654.500đ/tín chỉ. 
 Từ Khóa 8 trở đi: 1.749.000/tín chỉ. 
*Lưu ý: đơn giá tín chỉ học phần GDTC, QP: 
493.500đ/tín chỉ. 

 Mức thu phí và lệ phí? 

STT Các loại phí, lệ phí Mức thu phí, lệ phí năm học 2022 - 
2023 

1 
Phí thư viện: 
- Hệ đại học chính quy 
- Các hệ khác 

 
- 150.000đ/SV/năm. 
- 200.000đ/SV/năm. 

2 Phúc khảo bài thi hết môn 50.000đ/bài. 

3 Lệ phí tuyển sinh các hệ Theo quy định của Nhà nước hoặc thông 
báo của Nhà trường. 

4 Phí quá hạn hệ chính quy, chính  
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STT Các loại phí, lệ phí Mức thu phí, lệ phí năm học 2022 - 
2023 

quy chương trình đào tạo CLC, 
hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2 
liên thông chính quy. Áp dụng từ 
khóa tuyển sinh năm 2022 

a Học phí quá hạn (các học phần 
tích lũy trong CTĐT) 

Mức đóng = (số tín chỉ x đơn giá tín chỉ) 
x 1,5 

b Nợ các văn bằng chứng chỉ (tin 
học, anh văn...) 

Mức đóng quá hạn từng lần (tương 
đương 5 tháng) = 50 
% mức trần học phí áp dụng theo năm 
học hiện hành tại thời điểm quá hạn. 

c Trường hợp người học quá hạn 
cả mục a, b Mức đóng cho từng loiaj như mục a và b 

4 

Các lớp theo yêu cầu tổ chức 
riêng, ngoài kế hoạch và theo nhu 
cầu của người học (học kỳ hè, thứ 
bảy chủ nhật..) 

Căn cứ trên cơ sở tính chi phí mở lớp tối 
thiểu. 

5 
Các trường hợp SV, học viên học ghép với lớp học phần của hệ đào tạo khác 
hoặc khác khóa đào tạo cùng hệ đào tạo thì áp dụng theo đơn giá tín chỉ cao 
nhất. 

6 Các dịch vụ đào tạo khác (nếu có) theo danh mục Biểu phí của các đơn vị 
trực tiếp quản lý và phê duyệt của Hiệu trưởng. 

 Cách thức đóng học phí, lệ phí? 
 Thời hạn sinh viên đóng học phí theo QĐ 1076/QĐ-ĐHNH ngày 08/5/2019 về 

việc đăng ký và hủy học phần trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 
Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và theo thông báo của phòng Tài chính – Kế toán. 

  SV đóng học phí học kỳ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của 
Nhà trường (Phòng Tài chính – KT sẽ có thông báo hướng dẫn chi tiết việc đóng học phí 
vào đầu mỗi học kỳ).  

 Khi nộp tiền, SV ghi rõ họ tên, mã SV, lớp, kỳ đóng học phí vào chứng từ và 
phải lưu giữ phiếu thu học phí trong suốt khóa học để xuất trình khi cần. 

 Các trường hợp còn nợ học phí, phí và lệ phí các năm học trước, Trường sẽ tính 
theo mức thu của năm học 2022 – 2023, trừ các trường hợp học phí điều chỉnh giảm. 

 Trường hợp người học không hoàn thành việc đóng học phí và lệ phí theo 
đúng quy định sẽ bị xử lý như thế nào? 

 Sau thời gian qui định đóng học phí Trường hủy học phần chưa đóng học 
phí/hủy toàn bộ học phần đã đăng ký, xóa tên trong danh sách lớp học phần đã đăng ký 
của SV trên hệ thống (QĐ 1076/QĐ-ĐHNH ngày 08/5/2019 về việc đăng ký và hủy học 
phần trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí 
Minh). 
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 Nhà trường cấm thi, không công nhận kết quả học tập, khóa tài khoản sinh viên, 
không cấp các loại giấy chứng nhận và một số quyền lợi khác liên quan đến SV. 

4.7. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH 
QUY  

 SV thuộc đối tượng nào sẽ được miễn học phí? Cần có giấy tờ gì để chứng 
minh khi làm thủ tục?  

 SV là con của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công 
với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 
02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 (bao gồm: con đẻ, con nuôi và người có công nuôi 
liệt sĩ). Cụ thể: 

 SV là con của Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945. 
 SV là con của Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng tám năm 1945. 
 SV là con của liệt sĩ/Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân; con của anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của bệnh binh; 
con của thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993); con của người hưởng chính sách như thương binh. 

 SV là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 
 SV là con của người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. 
 SV là con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế. 
 SV là con của người có công giúp đỡ cách mạng. 

 Các đối tượng này cần có: Đơn xin miễn giảm học phí (MGHP) theo mẫu; giấy 
khai sinh (bản sao có công chứng); giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công và thân 
nhân của người có công với cách mạng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và 
ủy ban nhân dân xã (hoặc phường) xác nhận; thẻ thương binh/thẻ bệnh binh/thẻ thanh 
niên xung phong/GXN liệt sĩ/GXN AHLLVTND/GXN AHLĐTKC/quyết định về người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,…(bản sao có công chứng). 

 SV khuyết tật 
 Các đối tượng này cần có: Đơn xin MGHP (theo mẫu); giấy xác nhận của bệnh 

viện quận, huyện, thị xã hoặc của hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với SV bị 
khuyết tật. 

 SV đến 22 tuổi (đang học đại học văn bằng thứ nhất) không có nguồn nuôi 
dưỡng, quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/03/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
Cụ thể: 

 Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi. 
 Mồ côi cả cha và mẹ. 
 Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật. 
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 Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng 
tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

 Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù 
tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật. 
 Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội. 
 Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang 

chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế 
độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

 Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong 
thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi 
phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 
buộc. 

 Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã 
hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 
hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 Các đối tượng này cần có: Đơn xin MGHP (theo mẫu); giấy khai sinh (bản sao 
có công chứng); tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội của chủ tịch UBND cấp quận, huyện 
(mẫu số 01a được ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của 
Chính phủ); giấy xác nhận của UBND cấp xã (hoặc phường) đối với SV mồ côi cả cha 
lẫn mẹ. 

 SV hệ cử tuyển cần có: Đơn xin MGHP; bản sao quyết định cử đi học của 
UBND tỉnh; hộ khẩu (bản sao có công chứng). 

 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.  
 Các đối tượng này cần có: Đơn xin MGHP (theo mẫu); giấy khai sinh hoặc hộ 

khẩu (bản sao có công chứng) hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số; bản sao có công 
chứng sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (giai đoạn năm 2022 - 
2023) do uỷ ban nhân dân cấp xã cấp. 

 SV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn (theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học 
tập đối với SV) hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm 
quyền. 

+ Dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô 
Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu. 

+ Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định 
tại các Quyết định số: 57/2017/NĐ-CP, 81/2021/NĐ-CP, 131/QĐ-TTg, 861/QĐ-TTg, và 
các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về 
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phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, thôn 
đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi (nếu có). 

 Các đối tượng này cần có: Đơn xin MGHP (theo mẫu); giấy khai sinh, hộ khẩu 
(bản sao có công chứng) hoặc giấy chứng nhận/xác nhận của địa phương về việc sống ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện 
hành của cơ quan có thẩm quyền. 

 SV thuộc đối tượng nào sẽ được giảm học phí? Cần có giấy tờ gì để chứng 
minh khi làm thủ tục?  

 Các đối tượng được giảm 70% học phí: SV là người dân tộc thiểu số (ngoài đối 
tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng 
dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định 
của cơ quan có thẩm quyền. 

Các đối tượng này cần có: Đơn xin MGHP (theo mẫu); giấy khai sinh hoặc giấy 
chứng nhận dân tộc thiểu số; sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có công chứng). 

 Các đối tượng được giảm 50% học phí: SV là con cán bộ,  
công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề 

nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.  
 Các đối tượng này cần có: Đơn xin MGHP (theo mẫu); giấy khai sinh; sổ hưởng 

trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (bản sao có công chứng). 
 Quy trình làm thủ tục miễn, giảm học phí gồm những bước nào? 
 Bước 1: SV điền đầy đủ thông tin, lấy chứng nhận (theo quy định) vào “Đơn đề 

nghị miễn, giảm học phí”. 
 Bước 2: SV chuẩn bị 01 bản sao (có công chứng) các giấy tờ có liên quan tới 

đối tượng được miễn, giảm học phí. 
 Bước 3: SV nộp hồ sơ cho lớp trưởng (đề nghị lớp trưởng ký nhận). 
 Bước 4: Lớp trưởng nhận hồ sơ, lập danh sách trích ngang chính xác, tách 

riêng những SV được miễn và giảm học phí theo từng năm học (số thứ tự, khoa, lớp, mã 
số SV, họ tên, ngày sinh, đối tượng), gửi file và văn bản có chữ ký người tập hợp về văn 
phòng khoa quản lý (liên hệ giáo vụ khoa).  

 Bước 5: Giáo vụ khoa đối chiếu danh sách trích ngang với hồ sơ để rà soát 
thông tin, sàng lọc đối tượng không đủ tiêu chuẩn và trình trưởng khoa (hoặc phó trưởng 
khoa, phụ trách khoa) ký xác nhận, sau đó gửi bản tổng hợp (file và văn bản giấy) kèm 
hồ sơ về Phòng Công tác SV để xét và trình Hội đồng Trường duyệt. 

 SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí cần lưu ý những gì? 
 Tất cả các đối tượng được hưởng MGHP chỉ làm hồ sơ một lần trong suốt khóa 

học. SV chỉ làm lại hồ sơ khi có thay đổi về đối tượng, phạm vi áp dụng. Riêng đối tượng 
SV thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ 
cận nghèo trong từng năm học (theo thông báo của Phòng Công tác SV) để làm căn cứ 
xét MGHP. 

 Đối với SV thuộc đối tượng được MGHP nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị xét 
MGHP năm học trước tại Trường sẽ làm và nộp hồ sơ bổ sung (theo Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Mức cấp bù học phí cho SV 
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theo khung học phí của năm học đó đối với từng hệ đào tạo (đại học/cao đẳng/liên thông 
đại học). 

 Chỉ áp dụng chế độ MGHP đối với 2 học kỳ chính (10 tháng/01 năm học) còn 
trong thời hạn đào tạo (04 năm học), không áp dụng cho học kỳ hè.  

 SV thuộc diện MGHP đã bảo lưu hoặc tạm dừng học thì khi trở lại học phải làm 
lại hồ sơ MGHP. 

 Thời gian SV bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lại sẽ không được 
hỗ trợ tiền MGHP. 

 SV truy cập website của Trường: SV truy cập website:  
https://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-sach.html hoặc xem thông báo của Phòng 
Công tác SV (cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức) để cập nhật kết quả xét duyệt. 

4.8.  QUY ĐỊNH VỀ NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI SV CHÍNH QUY  

 SV thuộc đối tượng nào sẽ được trợ cấp xã hội? Cần có giấy tờ gì để chứng 
minh khi làm thủ tục?   

 SV là người dân tộc ít người hiện đang sinh sống ở vùng cao, thời gian sinh 
sống ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm nhập học tại Trường). Việc xác định 
vùng cao theo quy định hiện hành (Quyết định số: 21/UB–QĐ, 33/UB–QĐ, 08/UB–QĐ, 
64/UB–QĐ, 68/UB–QĐ, 42/UB–QĐ, 363/2005/QĐ-UBDT, 172/2006/QĐ-UBDT, 
1/2007/QĐ-UBDT, 61/QĐ-UBDT). 

 Đối tượng này cần có: Bản sao công chứng “sổ đăng ký hộ khẩu thường trú” 
của hộ gia đình SV kèm bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn 
của cha mẹ SV. 

 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu, không 
có người chu cấp thường xuyên).  

 Đối tượng này cần có: Bản photo có công chứng quyết định về việc trợ cấp xã 
hội của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện (hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 
24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của liên Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội và Bộ Tài chính) hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn ghi 
rõ “SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu, không có 
người chu cấp thường xuyên)”. 

 SV bị tàn tật, khuyết tật và thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (mẫu số 01 - 
ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT–BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội).  

 Đối tượng này cần có: Giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện, thị xã và giấy 
chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của ủy ban nhân dân cấp xã. 

 SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.  
 Đối tượng này cần có: Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 

150% của hộ nghèo do ủy ban nhân dân cấp xã cấp kèm theo bảng điểm từng học kỳ, 
năm học 2021 – 2022 (chỉ xét những SV có ĐTBC học tập học kỳ đạt từ loại khá trở lên). 

 Hồ sơ và các bước xét trợ cấp xã hội như thế nào? 
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 SV làm hồ sơ thống nhất theo mẫu có chứng nhận của cấp có thẩm quyền (có 
dán ảnh và đóng dấu giáp lai trên ảnh).  

 Bản photo (có công chứng) giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ có liên quan tới 
đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. 

 SV nộp hồ sơ về lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp và lập danh sách trích ngang 
(STT, lớp, MSSV, họ và tên SV, ngày sinh, đối tượng) gửi về văn phòng khoa (file văn 
bản điện tử và văn bản giấy), kèm hồ sơ gốc (liên hệ giáo vụ khoa). Khoa tổng hợp và 
nộp bản tổng hợp (có xác nhận của lãnh đạo khoa) kèm hồ sơ gốc về Phòng Công tác 
SV.  

 Riêng đối tượng là “SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó 
trong học tập” sẽ nộp bổ sung bảng điểm học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 (có điểm trung 
bình chung học tập học kỳ đạt từ loại khá trở lên) về Phòng Công tác SV. 

 SV truy cập website Trường: https://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-
sach.html hoặc xem thông báo của Phòng Công tác SV để cập nhật kết quả xét duyệt, sau 
đó đợi thông báo của Phòng Tài chính Kế toán đăng trên website Trường để liên hệ nhận 
tiền hỗ trợ. 

 Ghi một số mục trong đơn đề nghị nhận trợ cấp xã hội như thế nào? 
(1): Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ 

Chí Minh, ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). 
(2): Ghi rõ mã qui ước trong tuyển sinh. 
(3): Lý do đề nghị hưởng trợ cấp xã hội  
a) Ghi rõ “Là người dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú tại vùng cao” trong 

trường hợp SV có đủ các giấy tờ sau: hộ khẩu của SV - cư trú từ 3 năm trở lên (bản sao 
công chứng). Nếu SV chuyển hộ khẩu trong cùng địa bàn được công nhận là vùng cao 
(theo quy định của Nhà nước) thì có thể tính gộp thời gian ở nơi cũ và nơi chuyển đến; 
nộp kèm giấy khai sinh (bản sao công chứng) hoặc giấy đăng ký kết hôn của của cha mẹ 
(bản sao công chứng) để chứng minh SV là người dân tộc ít người. Thiếu 1 trong các 
giấy tờ trên, hồ sơ không được xét.  

 b) Ghi rõ: “Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa” (không có người đỡ đầu, 
không có người chu cấp thường xuyên) trong trường hợp SV có bản sao công chứng 
quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện (hiện nay theo 
mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân cấp 
xã cấp, ghi rõ là “Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có người đỡ đầu chính thức, không có 
nguồn chu cấp thường xuyên”. 

c) Ghi rõ: “bị tàn tật, khuyết tật” trong trường hợp SV có giấy xác nhận của bệnh 
viện quận, huyện, thị xã và có giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (mẫu số 01 - 
ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT–BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội) do ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

d) Ghi rõ: “Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập” 
trong trường hợp SV có giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% 
của hộ nghèo do ủy ban nhân dân cấp xã (phường) cấp kèm bảng điểm học kỳ 1, năm học 
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2022 - 2023  (với điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt từ loại khá trở lên). Thiếu 01 
trong 02 yếu tố trên, hồ sơ không được xét. 

4.9. HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SV THUỘC ĐỐI TƯỢNG QUỸ 156 

 Đối tượng nào được hưởng trợ cấp từ Quỹ 156? 
 Là SV các lớp hệ cao đẳng và đại học chính quy đang trong thời gian học tập và 

rèn luyện tại Trường. 
 Là thành viên hộ dân tại Tp. Hồ Chí Minh, nằm trong khu vực giải tỏa (bị thu 

hồi đất) để thực hiện quy hoạch thuộc các dự án đang tiến hành công tác bồi thường 
nhưng chưa thực hiện xong (bồi thường dở dang) và các dự án đầu tư mới (không phân 
biệt loại dự án hoặc chủ đầu tư dự án), có nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp hợp pháp, hợp lệ 
bị thu hồi toàn bộ, có hộ khẩu thành phố hoặc gốc thành phố, hoặc có đủ điều kiện nhập 
hộ khẩu thành phố theo quy định; được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận - 
huyện đưa vào danh sách hộ dân được đền bù giải tỏa theo từng dự án quy hoạch được 
duyệt. 

 Không thuộc đối tượng đang thụ hưởng chính sách về miễn, giảm học phí theo 
quy định hiện hành như SV diện ưu đãi, SV có gia đình là hộ nghèo,… 

 Mức hỗ trợ như thế nào? 
 SV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ 156 được xem xét hỗ trợ 50% học phí (bằng 

hình thức giảm học phí) của mỗi học kỳ. 
 Việc xét hỗ trợ học phí đối với SV thuộc đối tượng Quỹ 156 được thực hiện 

theo từng năm học và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 năm học. 
 Thủ tục để được xét hỗ trợ học phí? 
SV thuộc đối tượng Quỹ 156 nộp “Giấy đề nghị hỗ trợ học phí” (theo mẫu) có xác 

nhận của UBND phường (xã), nơi có địa chỉ thu hồi đất kèm bản sao Biên lai thu học phí 
và gửi về Trường. 

 Quy trình xét duyệt? 
 SV tải mẫu đơn, từ website của Trường: http://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-

chinh-sach.html hoặc nhận từ Phòng Công tác SV, điền đầy đủ thông tin, gửi về gia đình 
làm hồ sơ, lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã) - nơi có đất bị thu hồi và nộp 
về Phòng Công tác SV.  

 SV theo dõi thông báo của Phòng Công tác SV trên website của Trường và trên 
các bảng thông báo để biết chi tiết kết quả xét duyệt, sau đó đợi thông báo của Phòng Tài 
chính – KT đăng trên website Trường để liên hệ nhận tiền hỗ trợ. 

* Lưu ý: Khi đến nhận tiền, SV mang theo thẻ SV và biên lai thu học phí (bản sao 
và bản chính) của học kỳ được xét hỗ trợ học phí. Trường hợp mất thẻ SV, chưa được 
cấp lại, SV mang theo giấy chứng minh nhân dân. 

4.10. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN 
TỘC THIỂU SỐ VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI 

a) Đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 
66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính 
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sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ 
sở giáo dục đại học?  

 SV thuộc đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ chi phí học tập? Cần có giấy tờ 
gì để chứng minh khi làm thủ tục?   

 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (không 
áp dụng đối với sinh viên được chuyển đến sau chương trình dự bị đại học). 

 Đối tượng này cần có: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn ở phụ lục). 

+ Giấy khai sinh (bản sao có công chứng) hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số. 

+ Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có công chứng). 

+ Sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (bản sao có công chứng). 
 Các bước xét hỗ trợ chi phí học tập như thế nào? 
 SV nộp hồ sơ về về Phòng Công tác SV.  
 SV truy cập website Trường: https://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-

sach.html hoặc xem thông báo của Phòng Công tác SV để cập nhật kết quả xét duyệt, sau 
đó đợi thông báo của Phòng Tài chính Kế toán đăng trên website Trường để liên hệ nhận 
tiền hỗ trợ. 

c) Đối tượng được hưởng hỗ trợ học tập theo Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh 
và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít 
người 

 SV thuộc đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ học tập? Cần có giấy tờ gì để 
chứng minh khi làm thủ tục?   

 Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người. 
 Đối tượng này cần có: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (mẫu đơn ở phụ lục). 

+ Giấy khai sinh (bản sao có công chứng) hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số. 

+ Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có công chứng). 
 Các bước xét hỗ trợ học tập như thế nào? 

 SV nộp hồ sơ về Phòng Công tác SV.  
 SV truy cập website Trường: https://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-

sach.html hoặc xem thông báo của Phòng Công tác SV để cập nhật kết quả xét duyệt, sau 
đó đợi thông báo của Phòng Tài chính Kế toán đăng trên website Trường để liên hệ nhận 
tiền hỗ trợ. 

4.11.  QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG 

 Học bổng được trao cho các đối tượng nào? Hình thức nhận? Thông tin cập 
nhật ở đâu?  
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 Trao tặng SV có kết quả học tập, rèn luyện tốt hoặc vượt khó, có thành tích đặc 
biệt. 

 Chuyển vào tài khoản của SV. Đối với học bổng khóa học, sẽ có thông báo về 
hình thức nhận.  

 SV thường xuyên truy cập website của Trường, của Phòng Công tác SV, Trung 
tâm Hỗ trợ SV để biết.  

 Có những loại học bổng nào? Quy định cụ thể đối với từng loại? 
 Học bổng khuyến khích học tập:  
 Thời gian xét, cấp: Xét, cấp theo 02 học kỳ chính (học kỳ 1, học kỳ 2) và cấp 10 

tháng/năm học. Đối với SV chuẩn bị ra trường, học bổng cấp cho những tháng còn học 
tại Trường nhưng không quá 5 tháng/học kỳ. 

 Loại học bổng: Khá, giỏi, xuất sắc.  
 Điều kiện: SV có kết quả học tập (căn cứ vào điểm thi lần 1), rèn luyện đạt từ 

loại khá trở lên; tích lũy được từ 15 tín chỉ trở lên; không bị kỷ luật từ mức khiển trách 
trở lên. (i) Học bổng loại khá: Điểm trung bình chung học kỳ học tập và rèn luyện đạt 
loại khá trở lên. (ii) Học bổng loại giỏi: Điểm trung bình chung học kỳ học tập đạt loại 
giỏi trở lên và điểm trung bình chung học kỳ rèn luyện đạt loại tốt trở lên. (iii) Học bổng 
loại xuất sắc: Điểm trung bình chung học kỳ học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc. 

 Số lượng: Số lượng SV được nhận học bổng được xét từ cao xuống thấp cho đến 
hết chỉ tiêu. Thứ tự ưu tiên được chọn theo điểm trung bình chung học kỳ học tập, điểm 
trung bình chung học kỳ rèn luyện và số lượng tín chỉ tích lũy trong học kỳ từ cao xuống 
thấp (đến hết số suất học bổng). 

 Mức: Mức học bổng tính theo mức học phí hiện hành trong học kỳ/năm học xét 
học bổng trên cơ sở nguồn học bổng theo  

quy định và gồm ba mức: khá, giỏi, xuất sắc. (i) Mức học bổng loại khá: Tối thiểu 
bằng mức trần học phí hiện hành mà SV đóng tại Trường theo quy định. (ii) Mức học 
bổng loại giỏi: Cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định. (iii) Mức học bổng loại 
xuất sắc: Cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng quy định. 

 Thủ tục, quy trình: Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện mỗi học kỳ chính, 
Phòng Công tác SV lập danh sách SV đủ điều kiện và trình Hội đồng xét, cấp theo Quy 
chế hiện hành. Việc chi trả Học bổng do Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện chuyển 
khoản tới số tài khoản của SV. 

 Học bổng Ngân hàng  
 Thời gian xét, cấp: Vào cuối mỗi năm học, trao trong Lễ khai giảng của năm học 

tiếp theo. 
 Loại học bổng: Gồm học bổng đặc biệt của Thống đốc, học bổng của Ngành 

Ngân hàng, khen thưởng SV thủ khoa (tuyển sinh và tốt nghiệp), khen thưởng SV có thành 
tích nghiên cứu khoa học. 

 Điều kiện: 1/ Học bổng đặc biệt của Thống đốc: Điểm trung bình chung năm học 
học tập (căn cứ vào điểm thi lần 1) đạt loại xuất sắc (không có môn nào dưới 7,0). Điểm 
trung bình chung năm học rèn luyện đạt loại xuất sắc. Tích lũy được từ 30 tín chỉ (mỗi 
học kỳ từ 15 tín chỉ) trở lên. 2/ Học bổng của ngành Ngân hàng: Điểm trung bình chung 
năm học học tập (căn cứ vào điểm thi lần 1) đạt loại giỏi (không có môn nào dưới 7,0). 
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Điểm trung bình chung năm học rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Tích lũy được từ 30 tín chỉ 
(mỗi học kỳ từ 15 tín chỉ) trở lên. 3/ Khen thưởng Thủ khoa tuyển sinh: Khen thưởng SV 
có điểm cao nhất (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) trong kỳ thi tuyển sinh đại 
học chính quy. 4/ Khen thưởng Thủ khoa tốt nghiệp: Khen thưởng SV năm cuối đạt kết 
quả học tập cao nhất toàn khóa và điểm rèn luyện đạt từ 70 trở lên. 5/ Khen thưởng SV 
có thành tích nghiên cứu khoa học: Khen thưởng SV đạt giải từ khuyến khích trở lên 
trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học, thi olympic, thi sáng tạo trẻ cấp bộ, ngành, quốc 
gia, khu vực hoặc quốc tế và điểm rèn luyện đạt từ 70 trở lên; một SV nhận một thành tích 
hoặc một giải NCKH cao nhất. 

 * Ghi chú: Không cấp Học bổng Ngân hàng đối với SV đã được nhận học bổng từ 
nguồn tài trợ khác (ngoài Học bổng Khuyến khích học tập). 

 Số lượng: Số lượng SV được nhận học bổng được xét từ cao xuống thấp cho đến 
hết chỉ tiêu (theo thông báo phân bổ của Ngân hàng Nhà nước hàng năm). Thứ tự ưu tiên 
được chọn theo điểm trung bình chung học tập năm học, số tín chỉ tích lũy trong năm học 
và điểm rèn luyện trung bình năm từ cao xuống thấp (đến hết số suất học bổng). 

 Mức tham khảo năm học 2020 – 2021: (i) Học bổng đặc biệt của Thống đốc 
20.000.000đ/suất/năm. (ii) Học bổng của Ngành Ngân hàng 10.000.000đ/suất/năm. (iii) 
Khen thưởng SV thủ khoa tốt nghiệp và thủ khoa tuyển sinh: 4.000.000 đồng. (iv) Khen 
thưởng SV có thành tích nghiên cứu khoa học (cấp Bộ và tương đương cấp Bộ trở lên): 
Căn cứ mức độ thành tích đạt được. 

 Cơ cấu phân bổ: Số suất Học bổng Ngân hàng được phân bổ cân đối, hợp lý, bảo 
đảm tính đại diện của SV các khóa học. SV thuộc cùng một khóa học được xét cấp không 
quá 50% tổng số suất học bổng đặc biệt và không quá 40% tổng số suất học bổng của 
Ngành phân bổ về Trường, trừ trường hợp SV thuộc các khóa học khác không đủ điều kiện 
để xét cấp hết số suất học bổng được phân bổ. 

 Thủ tục, quy trình: Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện cả năm học; căn cứ 
vào số suất học bổng được phân bổ theo Công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; 
Phòng Công tác SV truy xuất dữ liệu, lập danh sách SV đủ tiêu chuẩn, trình Hội đồng cấp 
Trường xét và gửi kết quả đề nghị xét, cấp về Ngân hàng Nhà nước xét, cấp. Riêng thành 
tích nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương cấp Bộ trở lên của SV sẽ do Viện 
Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Ngân hàng của Trường chuyển về Phòng Công tác 
SV tổng hợp theo năm học để trình xét cùng Học bổng. Việc chi trả Học bổng do Phòng 
Tài chính  – KT thực hiện chuyển khoản tới số tài khoản của SV. 

 Học bổng Xã hội: 
 Thời gian xét, cấp, hưởng: Tính theo năm học, khi kết thúc mỗi năm học. Riêng 

Học bổng khác: Học bổng tài trợ đột xuất do Trung tâm Hỗ trợ SV trình Hiệu trưởng phê 
duyệt trên cơ sở hoàn cảnh, điều kiện thực tế từng năm học. Học bổng tài trợ trực tiếp do 
nhà tài trợ đề xuất. 

 Loại học bổng: Gồm Học bổng Vượt khó Học giỏi, Học bổng Tương hỗ, Học 
bổng Tài năng, Học bổng Tân SV chính quy và Tân học viên sau đại học, Học bổng khác. 

 Điều kiện:  
Học bổng Vượt khó - Học giỏi: 1/ SV có hoàn cảnh khó khăn (có sổ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn trong năm xét, cấp). 2/ Tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng như chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, các 
chương trình thiện nguyện,… (có minh chứng); các cuộc thi bổ trợ cho việc học tập, rèn 
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luyện, nghiên cứu khoa học,… (có minh chứng). 3/ Có điểm trung bình chung học tập đạt 
từ loại khá trở lên (không có môn thi lại và tích lũy được tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ). 4/ 
Có điểm trung bình chung rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. Ưu tiên: SV đạt thành tích cao 
trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.  

 Học bổng Tương hỗ: 1/ SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có xác nhận của cơ 
quan chức năng (giấy xác nhận của cơ sở y tế về bệnh hiểm nghèo, thương tật, giấy xác 
nhận mồ côi, sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo,… trong năm xét, cấp). 2/ Tích cực tham gia các 
hoạt động xã hội, cộng đồng như chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, các chương trình 
thiện nguyện,... (có minh chứng); các cuộc thi bổ trợ cho việc học tập, rèn luyện, nghiên 
cứu khoa học,… (có minh chứng). 3/ Có điểm trung bình chung học tập đạt từ loại trung 
bình trở lên (không có môn thi lại và tích lũy được tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ). 4/ Có điểm 
trung bình chung rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. 

 Học bổng Tài năng: 1/ SV có điểm trung bình chung học tập đạt từ loại giỏi trở lên 
(không có môn thi lại và tích lũy được tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ). 2/ Tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội, cộng đồng như chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, các chương trình thiện 
nguyện,... (có minh chứng); đạt thành tích cao trong các cuộc thi bổ trợ cho việc học tập, rèn 
luyện, nghiên cứu khoa học,… (có minh chứng). 3/ Có điểm trung bình chung rèn luyện đạt từ 
loại tốt trở lên. Ưu tiên: SV đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. 

Học bổng Tân SV chính quy và Tân học viên sau đại học: 1/ SV có điểm trúng 
tuyển vào Trường cao (theo thứ tự từ trên xuống), không tính điểm cộng ưu tiên (khu 
vực/đối tượng,…), không phân biệt ngành/chuyên ngành tuyển sinh. 2/Học viên đạt kết 
quả cao nhất trong kỳ tuyển sinh đầu vào hệ đào tạo sau đại học. 

Học bổng khác: 1/ SV khó khăn trong các trường hợp đặc biệt, đột xuất do tác động 
khách quan như thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp khác do Hiệu trưởng phê duyệt. 2/ 
Học viên, SV có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện tốt và thỏa mãn các điều 
kiện, tiêu chuẩn từ phía nhà tài trợ trực tiếp. 

 * Ghi chú: 1/ Cách tính điểm: Cách tính điểm tổng hợp đối với Học bổng Xã 
hội: (Điểm học tập) + (Điểm cộng thêm khi tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng; 
đạt thành tích trong các cuộc thi từ cấp Trường đến cấp quốc tế) = (Kết quả điểm xét học 
bổng). 2/ Trong cùng một đợt xét, nếu SV đạt điều kiện, tiêu chuẩn nhiều loại học bổng 
thuộc Học bổng Xã hội thì chỉ được nhận 01 suất học bổng có giá trị cao nhất. SV đã 
nhận học bổng trực tiếp từ các doanh nghiệp có giá trị cao hơn giá trị Học bổng Xã hội sẽ 
không được xét, cấp Học bổng Xã hội. 

 Số lượng: 1/ Học bổng Vượt khó - Học giỏi: Căn cứ vào số kinh phí huy động 
được từ các nguồn lực xã hội và thực tế số lượng SV từng năm học. 2/ Học bổng Tương 
hỗ: 05 suất/năm học. Trường hợp đột xuất cần hỗ trợ do Hiệu trưởng quyết định. 3/ Học 
bổng Tài năng: 06 suất/năm học. Trong đó, SV chính quy chương trình đào tạo chuẩn: 03 
suất/năm học. SV chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao: 02 suất/năm. SV chính 
quy chương trình đào tạo quốc tế song bằng: 01 suất/năm. 4/ Học bổng Tân SV chính quy 
và Tân học viên sau đại học: Thủ khoa tuyển sinh đại học cấp Trường: 01 suất/năm. SV 
có điểm trúng tuyển đại học cao (sau thủ khoa, theo thứ tự từ trên xuống): 20 suất/năm. 
Thủ khoa đầu vào hệ đào tạo trình độ thạc sĩ: 01 suất/kỳ tuyển sinh/năm. Thủ khoa đầu 
vào hệ đào tạo trình độ tiến sĩ: 01 suất/kỳ tuyển sinh/năm. 5/ Học bổng khác: Số lượng 
học bổng tài trợ đột xuất cho SV khó khăn trong các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng 
quyết định trên cơ sở thực tế và tham mưu của đơn vị chức năng làm đầu mối. Số lượng 
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học bổng tài trợ trực tiếp cho người học bao gồm tiềm mặt, khóa học, hiện vật do nhà tài 
trợ đề xuất trên cơ sở thực tế. 

 Mức: 1/ Mức Học bổng Vượt khó - Học giỏi: Từ 2.000.000 - 3.000.000 
đồng/suất. 2/ Học bổng Tương hỗ: 5.000.000 đồng/suất. 3/ Học bổng Tài năng: 5.000.000 
đồng/suất. 4/ Học bổng Tân SV chính quy và Tân học viên sau đại học: Tùy theo nguồn 
kinh phí thực tế huy động của từng năm. 5/ Học bổng khác: Học bổng tài trợ đột xuất do 
đơn vị đầu mối phụ trách trình Hiệu trưởng phê duyệt trên cơ sở hoàn cảnh, điều kiện 
thực tế. Học bổng tài trợ trực tiếp do nhà tài trợ đề xuất. 

 Thủ tục, quy trình: Tùy theo từng loại học bổng đề cập trong thông báo trên 
website của Trung tâm Hỗ trợ SV, SV làm Giấy đề nghị cấp học bổng (theo mẫu đính 
kèm thông báo); Sổ hộ nghèo, cận nghèo hoặc Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó 
khăn do địa phương (phường, xã) xác nhận; Bảng điểm học tập, rèn luyện (có ĐTBC và 
xác nhận của Phòng chức năng); Lý lịch (có xác nhận của địa phương); 2 ảnh 3x4; các 
giấy tờ ưu tiên, chứng nhận thành tích khác (nếu có)  Nộp hồ sơ về Trung tâm Hỗ trợ 
SV hoặc Văn phòng Đoàn TN – Hội SV Trường (nếu là học bổng của Đoàn – Hội)  
Chuyển vào tài khoản thẻ hoặc được mời nhận trực tiếp,... (tùy theo từng loại học bổng).  

4.12.  QUY ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM  

STT Cấp Hình thức 
hỗ trợ Đối tượng Số tiền 

(VNĐ/năm) 
1 

Lớp và 
tương 
đương 

Tập thể BCH chi đoàn 500.000 
2 Tập thể BCH chi hội 500.000 

3 Tập thể 
Ban chủ nhiệm CLB - Đội 
- Nhóm trực thuộc Đoàn 
trường, HSV Trường  

500.000 

4 
Khoa và 

tương 
đương 

Tập thể BCH Đoàn khoa 1.000.000 
5 Tập thể BCH Liên chi hội 1.000.000 

6 Tập thể BCH chi đoàn trực thuộc 
Đoàn Trường 1.000.000 

7 

Trường 

Cá nhân Phó bí thư Đoàn Trường 1.500.000 
8 Cá nhân Chủ tịch HSV Trường 1.500.000 
9 Cá nhân Phó chủ tịch HSV Trường 1.200.000 
10 Cá nhân UV BTV Đoàn Trường 1.000.000 
11 Cá nhân UV Ban thư ký HSV 1.000.000 
12 Cá nhân Bí thư Đoàn khoa 1.000.000 
13 Tập thể UV BCH Đoàn Trường 2.000.000 
14 Tập thể UV BCH HSV Trường 2.000.000 
Nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ, SV chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất. 

4.13.  QUY ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ƯU ĐÃI  

 Liên hệ để được hướng dẫn và giải quyết ở đâu? 
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Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tại địa phương (nơi SV đang sinh sống trong 
hộ gia đình – có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn). Trường hợp SV 
mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả 
năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng CSXH nơi Trường có trụ sở.  

 Trình tự và thủ tục cho vay như thế nào? 
 Ngân hàng CSXH cho vay theo phương thức cho vay từng lần, hợp đồng tín 

dụng giữa hộ gia đình SV và ngân hàng được ký một lần vào lần vay vốn đầu tiên và 
được sử dụng cho cả khóa học.  

Hồ sơ gồm: 
 Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 
 Giấy xác nhận là SV của Trường (theo mẫu tải về từ website: 

phongctsv.buh.edu.vn /Chế độ, chính sách). 
 Các giấy tờ khác do chi nhánh Ngân hàng CSXH  tại địa phương nơi hộ gia đình 

SV đang cư trú yêu cầu, SV cần liên hệ để biết thêm chi tiết.   
 SV để được hướng dẫn vay vốn liên hệ trực tiếp đến chi nhánh Ngân hàng 

CSXH tại địa phương. 
 Phương thức cho vay? 
Việc cho vay được thực hiện qua hộ gia đình của SV. Hộ gia đình là người đại diện 

cho SV trực tiếp vay vốn, trả nợ và có trách nhiệm, quyền lợi theo quy định của pháp 
luật.  

 Điều kiện để được vay? 
SV có hoàn cảnh khó khăn gồm: 
 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại 

không có khả năng lao động. 
 SV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng. 
 Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. 
 Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu 

nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật. 
 SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa 

hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi 
cư trú. Trừ những SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng bị các cơ quan xử phạt hành chính 
trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp hay có những hành vi vi phạm pháp 
luật; hoặc đang bị các trường học kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.  

Đối tượng này chỉ được vay một lần với thời hạn không quá 12 tháng. Trong 
trường hợp hộ đã nhận tiền vay đủ 12 tháng nhưng vẫn còn khó khăn hoặc lại khó khăn 
tiếp vì một trong các lý do như đã nêu và được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác 
nhận bằng văn bản nêu rõ lý do khó khăn hoặc danh sách do UBND cấp xã lập gửi 
NHCSXH vào dịp đầu năm học, kỳ học mới thì người vay tiếp tục được nhận tiền vay 
không quá 12 tháng tiếp theo, nhưng không vượt quá thời hạn phát tiền vay theo quy định 
tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 157/2007/QĐ–TTg. Trường hợp hộ gia đình đang thuộc 
diện khó khăn về tài chính nhưng nay thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo cũng phải 
được UBND cấp xã xác nhận. 
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 Mức vay, thời hạn, lãi suất? 
 Mức vay 
Mức vốn cho vay tối đa là 2.500.000đồng/tháng/SV (áp dụng từ ngày 01/12/2019). 
 Thời hạn cho vay  
Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt 

đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. 
Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ. Thời hạn phát tiền 
vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho 
đến ngày SV kết thúc khóa học, kể cả thời gian SV được các trường cho phép nghỉ học 
có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia 
thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng CSXH quy định hoặc thỏa thuận với đối 
tượng được vay vốn. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được 
vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các CTĐT có thời 
gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, 
đối với các CTĐT khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả 
nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng CSXH quy định. Thông thường SV 
phải trả nợ gốc và lãi không quá 12 tháng, sau khi ra trường. Đến kỳ trả nợ cuối cùng, 
người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được 
Ngân hàng CSXH xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng vay vốn, thời gian gia hạn nợ tối 
đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ. Trường hợp đối tượng được vay vốn không trả nợ đúng hạn 
theo kỳ hạn trả nợ cuối cùng và không được phép gia hạn nợ, Ngân hàng CSXH chuyển 
thành nợ quá hạn. Ngân hàng CSXH phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức 
chính trị – xã hội có biện pháp thu hồi nợ. 

 Lãi suất cho vay 
 Theo quy định hiện hành. 
 Trường hợp đối tượng vay vốn trả nợ trước hạn đã cam kết trong hợp đồng tín 

dụng lãi suất phải trả sẽ được giảm lãi vay. Ngân hàng CSXH quy định cụ thể mức ưu đãi 
lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn. Cá biệt có SV bị tổn thất về tài sản do nguyên 
nhân khách quan và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn hoặc những tình huống xảy ra khác 
như SV đó qua đời cần phải được UBND xã, phường, thị trấn nơi gia đình đang cư trú 
xác nhận thông báo cho ngân hàng, ngân hàng tập trung xem xét giải quyết theo Quy chế 
xử lý nợ bị rủi ro. 

4.14.  QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN, CẤP PHÁT CÁC LOẠI GIẤY TỜ 
LIÊN QUAN TỚI SV  

 Gồm những loại giấy tờ gì? Do đơn vị nào cấp? 
TT Loại giấy tờ Đơn vị cấp 

1 
Cấp bảng điểm, xác nhận điểm và các loại 
giấy tờ liên quan đến học vụ, giấy giới thiệu 
thực tập 

Phòng Đào tạo 

2 Phúc khảo điểm thi Phòng KT&ĐBCL 

3 Cấp giấy xác nhận là SV hệ chính quy tập 
trung (các trường hợp ngoài học vụ, không Phòng Công tác SV 
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TT Loại giấy tờ Đơn vị cấp 
liên quan tới điểm số). 

4 Cấp bảng điểm rèn luyện và chứng nhận 
hoàn thành Tuần sinh hoạt Công dân – SV Phòng Công tác SV 

5 Đóng học phí Phòng Tài chính – KT 

6 Một số giấy tờ có ghi rõ phần “Xác nhận 
của khoa” Các Khoa 

* Lưu ý:  
 Bảng điểm chỉ được cấp 01 bản chính, mỗi học kỳ chỉ cấp 01 lần. SV cần nhiều 

bản sẽ sao y tại Văn phòng Trường. 
 Giấy giới thiệu thực tập cấp theo đơn vị lớp, khoa, không cấp riêng lẻ. 
 Giấy xác nhận SV được cấp từ 1 – 4 lần/học kỳ. SV cần nhiều bản hơn sẽ sao y 

tại Văn phòng Trường. 
 Hình thức, quy trình cấp, chứng nhận các loại giấy tờ? 
Có 2 hình thức: đăng ký trực tiếp và đăng ký trực tuyến qua hệ thống E-Student. 
 Đăng ký trực tiếp:  
 SV xuất trình thẻ SV, cung cấp thông tin cần thiết cho đơn vị chức năng khi xin 

cấp, chứng nhận giấy tờ. 
 Đóng phí. 
 Nhận giấy hẹn. 
 Khi nhận lại giấy chứng nhận, SV cần kiểm tra tính chính xác của toàn bộ thông 

tin trước khi ký nhận vào sổ. Nếu có sai sót cần đề nghị được điều chỉnh. 
 Đăng ký trực tuyến giấy xác nhận SV qua hệ thống E-Student:  

 SV đăng nhập theo địa chỉ: http://estudent.buh.edu.vn/ 
 Chọn mục “Tiện ích”/Chọn các yêu cầu giao dịch của SV (Giấy xác nhận SV, giấy 

xác nhận vay vốn, bảng điểm...)/“Đăng ký”. 
 Hệ thống báo “Thành công”. 
 Sau 01 ngày làm việc, SV đến đơn vị chức năng để nhận kết quả, đóng lệ phí 

theo quy định. 
 Thời gian đóng dấu xác nhận bảng điểm, giấy xác nhận SV 
 Tại 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1: Thứ 2, 4, 6 hàng 

tuần; buổi sáng (từ 7h30 đến 11h30), buổi chiều (từ 13h00 đến 17h00). 
 Tại 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức: Thứ 3, 5 hàng tuần; 

buổi sáng (từ 8h30 đến 11h00). 

4.15.  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SV NGOẠI TRÚ 

 SV chính quy ngoại trú được quản lý bởi đơn vị nào? 
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 Nhà trường (đầu mối là Phòng Công tác SV), chính quyền địa phương (nơi cư 
trú) cần nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà 
nước; tự giác chấp hành Luật cư trú hiện hành và các quy định về tạm trú, tạm vắng. 

 Ngoài ra, các đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm hỗ trợ việc quản lý SV ngoại 
trú gồm: 

 Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin: 
Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin phối hợp với Phòng Công tác SV trong việc 

thông báo và hỗ trợ SV cập nhật thông tin ngoại trú.  
 Đoàn TN, Hội SV: 
Đoàn TN, Hội SV tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc SV chấp hành pháp luật 

của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy chế của Trường và quy 
định của địa phương nơi cư trú. 

 Các Khoa Quản lý SV: 
Giáo vụ khoa phối hợp với Phòng Công tác SV để hỗ trợ thông báo, cập nhật thông 

tin ngoại trú của SV một cách chính xác, kịp thời. 
 GVCV lớp SV: 
GVCV lớp SV hỗ trợ thông báo, hướng dẫn SV ngoại trú thường xuyên cập nhật 

thông tin ngoại trú trong các đợt sinh hoạt lớp. 
 Lớp trưởng: 
Lớp trưởng lập danh sách SV ngoại trú của lớp và gửi về Phòng Công tác SV theo 

thông báo cụ thể trong mỗi đợt họp lớp. 
 Năm học 2021 – 2022, Trường sẽ quản lý SV ngoại trú như thế nào? 
 Quản lý online (thông qua phần mềm). 
 SV cần làm gì để đăng ký thông tin ngoại trú? 
 Bước 1: Truy cập website http://online.buh.edu.vn/chọn “Đăng nhập”, đăng 

nhập bằng mã số SV như đã hướng dẫn. 
 Bước 2: Click chọn trang “Thông tin cá nhân”, nhấn “Cập nhật” để vào phần 

“cập nhật thông tin cá nhân” và cập nhật đầy đủ thông tin về địa chỉ nơi ở ngoại trú, số 
điện thoại liên lạc của chủ nhà sau đó nhấn nút lệnh “Lưu” để cập nhật và nhấn nút lệnh 
“Quay lại” để quay lại trang thông tin cá nhân.   

 Trách nhiệm của SV ngoại trú? 
 Đăng ký thông tin ngoại trú với trường và địa phương nơi cư trú theo quy định 

hiện hành của Chính phủ (số nhà, đường, phường, quận, tên chủ hộ, số điện thoại …) 
trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhập học). 

 Khi thay đổi nơi cư trú: 
SV có trách nhiệm cập nhật thông tin tại trang “Thông tin cá nhân” như đã hướng 

dẫn ở trên. Việc cập nhật này cũng là cơ sở để đánh giá KQRL của SV ngoại trú.  
* Lưu ý: Trong trường hợp cập nhật thiếu chính xác, đầy đủ, SV sẽ bị trừ điểm rèn 

luyện theo quy định.  
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  Việc cập nhật thông tin có thời hạn là 20 ngày (kể từ ngày chuyển đến nơi ở 
mới). 

 SV ngoại trú phải tự giác chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của luật pháp, 
có ý thức phòng vệ bản thân và phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt 
động phong trào của Trường và địa phương nơi cư trú, quan hệ tốt với bà con trong khu 
vực mình cư trú, gắn bó với Nhà trường thông qua việc tham gia đầy đủ các đợt sinh 
hoạt, hội họp của chi đoàn, lớp, khoa, trường. 

4.16.  QUY ĐỊNH VỀ NỘI TRÚ 

 Thứ tự ưu tiên khi xem xét tiếp nhận SV ở ký tức xá (KTX) được xếp như thế 
nào? 

  Năm học 2021 – 2022, SV sẽ được xét ở KTX  theo thứ tự ưu tiên dưới đây:  
(1). SV là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh 

binh và người hưởng chính sách như thương binh, học sinh – SV khuyết tật. 
(2). Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách 

như thương binh, con của người có công. 
(3). SV thuộc dân tộc ít người (SV có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số). 
(4). SV hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng sâu, vùng miền núi, hải đảo, vùng có 

điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (Khu vực 1, 2 theo quy chế tuyển sinh). 
(5). SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, SV khuyết tật. 
(6). SV là con hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
(7). SV lớp chất lượng cao. 
 Các đối tượng còn lại sẽ được xét theo hoàn cảnh cụ thể. 
 Để đăng ký ở KTX, SV cần làm thủ tục gì? 
 Đơn xin vào ở KTX.  
 Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 
 Giấy báo trúng tuyển (nếu là SV năm thứ nhất) hoặc thẻ SV (nếu là SV từ năm 

thứ 2 trở lên). 
 2 tấm hình 3 x 4 

 Giá thu tiền ở khu nội trú như thế nào? 
 Phòng chuẩn: 440.000đ/tháng/SV. 
 Phòng dịch vụ K: 930.000đ/tháng/SV. 
 Phòng dịch vụ: 1.150.000đ/tháng/SV. 
 Điện: Thu theo giá quy định của Nhà nước. 
 Nước sinh hoạt: Thu theo giá quy định của Nhà nước. 

 Đối với SV đã được bố trí ở KTX, khi hợp đồng (HĐ) hết hạn, cần làm gì? 
 Trước khi bắt đầu học kỳ mới, Trung tâm Hỗ trợ SV sẽ thông báo cho người ở 

KTX biết về việc gia hạn nội trú. 
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 Gia hạn HĐ cho học kỳ tiếp theo đúng thời gian, quy định theo thông báo. Quá 
thời gian quy định mà SV không làm thủ tục gia hạn HĐ cho học kỳ, Nhà trường sẽ bố trí 
chỗ ở đó cho SV khác. 

 Quy trình gia hạn hợp đồng: 

 Kiểm tra và niêm yết danh sách SV đủ điều kiện ở học kỳ tiếp theo (không vi 
phạm quy định KTX từ 03 lần, đã tốt nghiệp, bị kéo dài thời gian học tập, bị đình chỉ học 
tập hoặc có bệnh gây nguy hiểm cho người xung quanh theo kết luận và đề xuất của cơ 
quan y tế cấp quận trở lên). 

 SV đăng ký gian hạn HĐ bằng hình thức đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp. 
 Xét duyệt SV gia hạn HĐ ở học kỳ tiếp theo.  
 SV đóng tiền theo đúng thời gian và địa điểm được thông báo. 
 Nhận phòng ở, ký xác nhận vào hợp đồng (gia hạn). 
 Khi HĐ hết hiệu lực, người ở KTX phải thanh lý HĐ và ra khỏi KTX. 
 Việc gia hạn HĐ hoặc ký HĐ mới sẽ tuân thủ theo quy chế quản lý SV nội trú 

của Nhà trường. 
 SV muốn đăng ký ở tại KTX Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cần làm gì? 
(i) Tải mẫu đơn đăng ký trên website của KTX Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh. (ii) Liên hệ Phòng Công tác SV Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh làm 
thủ tục xác nhận. (iii) Nộp đơn về Ban quản lý KTX Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 
(iv) Chờ thông báo từ Ban quản lý KTX Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

 Giờ mở, đóng cổng Trường và lịch học tập, sinh hoạt trong KTX được quy 
định như thế nào? 

 Cổng 17: Từ 05h00 đến 23h00. 
 Cổng 16: Từ 06h00 đến 23h00. 
 Cổng chính (56 Hoàng Diệu 2): 06h00 – 21h00 
 Giờ mở cửa của KTX: từ 5h sáng đến 23h tối. 
Vào những đợt thi học kỳ và thi lại: Mở cổng theo lịch thi và ca thi. 
* Lưu ý: SV khi ra vào cổng phải đeo thẻ SV; trang phục lịch sự và đúng theo quy 

định của Nhà trường. 
 Quy định lịch sinh hoạt, học tập của SV trong KTX: 
 Từ 05h00 đến 07h00 giờ: Thể dục, vệ sinh 
 Từ 07h00 đến 11h05: Lên lớp hoặc tự học 
 Từ 11h05 đến 13h00: Nghỉ ngơi 
 Từ 13h00 đến 17h00: Lên lớp hoặc tự học 
 Từ 17h00 đến 22h00: Nghiên cứu, tự học 
 Từ 22h00 đến 05h00: Nghỉ ngơi. 

 Khi ở KTX, SV cần tuân thủ những quy định nào? 
 Nội quy chung:  
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(1). SV phải đeo Thẻ SV nội trú và ăn mặc chỉnh tề theo qui định khi ra, vào KTX. 
SV và khách đến thăm SV đều phải gửi xe tại bãi xe của Trường và tuân thủ hướng dẫn 
của bảo vệ. 

(2). Chấp hành nghiêm túc sự quản lý, điều động chỗ ở của Trung tâm Hỗ trợ 
SV. 

(3). Chấp hành đúng cam kết các nội dung đã ký trong HĐ. 
 Nội quy cụ thể: 
 Sinh viên nội trú phải chấp hành nghiêm túc sự sắp xếp, điều động và quản lý 

nơi ở của Nhà trường, không chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký. 
 Giờ ra/vào khu nội trú là từ 5 giờ đến 23 giờ. Sau 22 giờ, tất cả các hoạt động 

gây tiếng ồn, mất trật tự đều không được phép. 
 Ra/vào khu nội trú phải đeo thẻ theo quy định, khi quẹt thẻ phải kiểm tra theo 

dõi về công nợ trên màn hình, phải ăn mặc lịch sự, không mặc quần áo quá ngắn hoặc hở 
hang gây mất thiện cảm. 

 Sử dụng thang máy văn minh, lịch sự, xếp hàng không chen lấn, tuân thủ về tải 
trọng của thang máy. 

 Không tự ý thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở, không 
viết, vẽ dán giấy, đóng đinh, treo các vật dụng lên tường, không treo rèm, mắc võng trong 
phòng ở, phơi áo quần đúng nơi quy định. 

 Không được tự ý câu móc điện, không được tự ý lắp đặt hệ thống mạng internet, 
điện thoại, truyền hình cáp trong phòng ở. 

 Không được nấu ăn, để dụng cụ nấu ăn trong KTX. 
 Không tự ý xâm phạm vào các khu vực không được phép như phòng kỹ thuật, 

phòng điện nước, sân thượng … 
 Không sử dụng  rượu/bia, hút thuốc lá trong phòng ở. 
 Không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ 

khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài 
liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy 
định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức. 

 Không truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các 
hành vi bị cấm khác trong khu nội trú dưới bất cứ hình thức nào, không được lập bàn thờ, 
bát hương, tượng thờ, thắp nhang trong phòng ở. 

 Sinh viên nội trú phải tổ chức bầu trưởng phòng, có phân công dọn dẹp vệ sinh 
phòng ở cho từng thành viên đảm bảo sạch sẽ gọn gàng, thu gom và đổ rác đúng nơi quy 
định.  

 Không đưa người lạ vào phòng ở của khu nội trú, chỉ được đưa ba, mẹ, anh chị 
em lên thăm phòng sau khi đăng ký lịch và thông báo với cán bộ quản lý. 

 Nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ các quy định về PCCC của Nhà nước, 
tham gia đầy đủ các buổi diễn tập và phổ biến kiến thức về PCCC do nhà Trường tổ 
chức. Khi có xảy ra sự cố cháy nổ, cần bình tĩnh, nhấn chuông báo cháy, báo ngay cho 
bảo vệ, công an 114 để được hỗ trợ kịp thời, có thể sử dụng các phương tiện chữa cháy 
tại chỗ để tham gia dập tắt khi các đơn vị chức năng chưa đến. 
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 Phải tham gia các buổi sinh hoạt, các hoạt động văn thể mỹ tại ký túc xá khi có 
thông báo triệu tập. 

 Nếu làm hư hỏng các tài sản của khu nội trú thì phải mất phí theo qui định của 
Nhà trường để thay thế, sửa chữa. 

 Sinh viên nội trú muốn ra khỏi khu nội trú phải làm thanh lý hợp đồng, thanh 
toán tất cả các khoản nợ và bàn giao tài sản thuê cho nhà trường. 

 Cá nhân hoặc tập thể vi phạm các điều khoản trong nội quy KTX, tùy theo 
mức độ sẽ bị xử lý dưới các hình thức nào? 

 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng kỷ luật Trường tùy mức độ vi phạm với hình 
thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, dừng học 1 năm hoặc buộc thôi học. 

 Buộc không được tiếp tục ở nội trú trong KTX khi vi phạm đến lần thứ 3. 
 Riêng đối với các vi phạm ở điều thứ 10, 11 của nội quy, SV còn phải chịu 

trách nhiệm hình sự theo các quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 
 Cá nhân hoặc tập thể gương mẫu sẽ được khen thưởng bằng hình thức nào? 
Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức từ biểu dương đến tặng giấy khen, 

bằng khen kèm tiền thưởng và hiện vật (tùy theo thành tích cụ thể). 
Các thông báo của Trung tâm về nội trú sẽ được đăng tải lên trang thông tin của 

Trung Tâm Hỗ Trợ SV Trường (www.csb.edu.vn), email cá nhân của sinh viên nội trú, 
dán thông báo giấy, gởi qua zalo của Trưởng phòng. SV xem các thông tin liên quan 
khác tại website Trường (www.buh.edu.vn/Người học/Ký túc xá, nội trú) hoặc website 
của  Trung Tâm Hỗ Trợ SV Trường (www.csb.edu.vn). 

4.17.  QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG TRƯỜNG VÀ 
THAM GIA KHẢO SÁT, NÊU Ý KIẾN CỦA SV 

 Đối tượng SV được đóng góp ý kiến? Cách thức đóng góp ý kiến xây dựng 
Trường của SV được quy định như thế nào? 

 Mọi SV đều được quyền đóng góp ý kiến xây dựng Trường.  
 Cách thức đóng góp ý kiến: 
 Phòng tiếp dân của BGH: Tại Tầng trệt, số 36, Tôn Thất Đạm, Q.1. 
 Truy cập website Trường (www.buh.edu.vn/Dành cho người học/Hỏi đáp) để hỏi 

hoặc góp ý.   
 Thông qua GVCV lớp, cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn, chi hội. 
 Thông qua Phòng Công tác SV, Trung tâm Hỗ trợ SV. 
 Thông qua “Hộp thư ý kiến SV” tại các địa điểm: 
o Cơ sở Tôn Thất Đạm: Khu vực tầng trệt (trạm gác bảo vệ). 
o Cơ sở Thủ Đức: Khu vực giảng đường A (tầng trệt, sảnh chính) và Khu vực 

KTX. 
 Nguyên tắc góp ý kiến: 
 Đảm bảo tính công khai, dân chủ và tạo điều kiện để SV có ý thức làm chủ tập 

thể, làm chủ nhà trường. 
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 Việc góp ý và xử lý thông tin góp ý cần kịp thời, khách quan, trung thực, có tính 
xây dựng cao. Không tùy tiện đưa thông tin ra bên ngoài khi số liệu chưa được kiểm 
chứng hoặc thiếu chính xác. Không lợi dụng việc góp ý để thực hiện những mục đích 
không lành mạnh. 

 Người góp ý cần công khai danh tính và chịu trách nhiệm về thông tin góp ý. 
Đơn vị, cá nhân có chức năng tiếp nhận và xử lý thông tin góp ý của SV có trách nhiệm 
bảo mật thông tin về người góp ý.  

 Các góp ý, phản ánh của SV trên các trang thông tin không chính thống của 
Trường (không do Trường quản lý) có được Nhà trường ghi nhận không?  

Nhà trường luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp và giải đáp các thắc mắc 
của SV trên các kênh thông tin chính thống do Trường quản lý (như hướng dẫn ở trên). 
SV tùy tiện đưa thông tin, đặc biệt là những thông tin thiếu chính xác, không có cơ sở, 
làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường trên các trang thông tin không chính thống của 
Trường (bao gồm cả những trang do cá nhân lập ra nhưng lại đính thêm tên Trường 
bằng tiếng Việt hoặc viết tắt tiếng Anh - BUH), không những không được ghi nhận để 
giải quyết kịp thời, còn phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật. 

 Việc tham gia khảo sát, nêu ý kiến của SV được quy định như thế nào? 
Thực hiện Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng hàng năm, tất cả SV hệ chính 

quy của Trường phải tham gia các khảo sát nêu ý kiến của SV về các môn học và hoạt 
động giảng dạy của các giảng viên đang tham gia giảng dạy tại trường, tại các môn học 
tương ứng, bên cạnh đó SV còn nêu ý kiến về các hoạt động hỗ trợ đào tạo để giúp nhà 
trường trong công tác cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ. Các 
khảo sát SV tham gia bao gồm:  

Khảo sát môn học (KS01): Là khảo sát dành cho SV tất cả các khóa đánh giá về 
môn học mà SV đăng ký học ở mỗi học kỳ.  

Khảo sát khóa học (KS02): Là khảo sát dành cho SV sắp tốt nghiệp đánh giá về toàn 
bộ khóa học. SV sẽ tham gia khảo sát vào năm cuối. 

Khảo sát SV đánh giá chất lượng Quản lý và Phục vụ đào tạo (KS05): Là khảo sát 
dành cho SV tất cả các khóa đánh giá về các hoạt động hỗ trợ đào tạo của các Phòng, 
Ban, Trung tâm trong trường. Khảo sát được thực hiện theo chu kỳ 1 năm 1 lần. 

Khảo sát tình trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp (KS03): Là khảo sát dành 
cho SV đã tốt nghiệp 01 năm nhằm thu thập thông tin về tình hình việc làm của SV sau 
khi ra trường, cũng như là mức độ đáp ứng của các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo ở 
trường đại học với thực tế nghề nghiệp. Kết quả khảo sát và các ý kiến đóng góp của 
SV sẽ được gửi đến các cá nhân và đơn vị có liên quan để phục vụ cho việc nâng cao 
chất lượng giảng dạy và hỗ trợ đào tạo. 

Yêu cầu, quyền lợi của SV khi thực hiện khảo sát:  
SV đọc kỹ các thông tin hướng dẫn trên phiếu khảo sát. SV  
đánh giá một cách trung thực, khách quan; Các ý kiến đóng góp cần mang tính chất 

xây dựng, hỗ trợ cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng của nhà trường. SV không tham 
gia khảo sát đầy đủ, bị đánh giá ý thức rèn luyện. SV thực hiện đầy đủ, chất lượng các 
khảo sát, được cộng điểm rèn luyện theo quy định.  
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4.18.  QUY ĐỊNH LỊCH TIẾP SV CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG 
Lịch này có thể thay đổi theo từng kỳ học (SV xem thông báo trên website Trường). 

Số điện thoại và địa chỉ/email của các đơn vị tra ở phần “Giới thiệu các đơn vị chức 
năng” (Phần 1).  

 Thời gian tiếp SV, lịch tiếp SV của các đơn vị chức năng  
được quy định như thế nào?  
 Thời gian tiếp:Sáng từ 7h30 – 11h30; chiều từ 13h00 – 17h00 
 Lịch tiếp: 

TT Đơn vị – Địa điểm 
Thời gian tiếp 

Lãnh đạo Thư ký,  
chuyên viên 

1 
Khoa Lý luận Chính trị 
Tầng 2 – Khu B – 56 – HD2 

Chiều thứ 2  

2 
Khoa Ngân hàng 
Tầng 1 – Khu B – 56 – HD2 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
theo lịch làm việc của 
Ban Lãnh đạo khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

3 
Khoa Tài chính 
Tầng 1 – Khu B – 56 – HD2 

Xem lịch công tác trên 
website Khoa. Thứ 2, 3, 5, 6 

4 
Khoa KT – Kiểm toán 
Tầng 1 – Khu B – 56 – HD2 

Xem lịch công tác trên 
website Khoa. Từ thứ 2 đến thứ 6 

5 
Khoa QT Kinh doanh 
Tầng 2 – Khu B – 56 – HD2 

Xem lịch công tác trên 
website Khoa. Từ thứ 2 đến thứ 6 

6 
Khoa Luật kinh tế 
Tầng 2 – Khu B – 56 – HD2 

Thứ 4, Thứ 5 Từ thứ 2 đến thứ 6 

7 
Khoa Kinh tế quốc tế 
Tầng 1 – Khu B – 56 – HD2 

Xem lịch công tác trên 
website Khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6  
(Từ 08 giờ đến 16 
giờ) 

8 
Khoa Ngoại ngữ 
Tầng 2 – Khu B – 56 – HD2 

Xem lịch công tác trên 
website Khoa.  Từ thứ 2 đến thứ 6 

9 
Khoa Hệ thống thông tin quản lý 
Tầng 2 – Khu B – 56 – HD2 

Xem lịch công tác trên 
website Khoa. Từ thứ 2 đến thứ 6 

10 
Bộ môn Toán Kinh tế 
Tầng trệt – Khu B – 56 – HD2 

Sáng thứ 5  

11 Các phòng, ban Xem lịch công tác trên 
website của đơn vị. Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trong trường hợp nào SV sẽ trực tiếp gặp Ban giám hiệu để trình bày 
nguyện vọng? 
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 Theo quy chế làm việc tại Trường; SV khi có nguyện vọng cần giải quyết sẽ 
làm việc với các đơn vị chức năng liên quan trước. Trong trường hợp các đơn vị chức 
năng không tự giải quyết được nguyện vọng của SV thì sẽ trình lên Ban giám hiệu giải 
quyết. SV nếu trực tiếp gặp Ban giám hiệu mà không thông qua đơn vị chức năng sẽ 
không được tiếp. 

 Trong trường hợp SV có đơn trình bày nguyện vọng chính đáng, khẩn thiết 
nhưng không được các đơn vị chức năng giải quyết thì sẽ rút lại đơn và gặp Ban giám 
hiệu để trình bày nguyện vọng.  

* Ghi chú: Ban giám hiệu trực vào tất cả các ngày làm việc trong tuần ở cả cơ sở 
Tôn Thất Đạm và Thủ Đức để giải quyết các công việc thường xuyên tại Trường (xem 
lịch làm việc của BGH trên website Trường). Định kỳ, Ban giám hiệu và lãnh đạo các 
đơn vị chức năng trong Trường sẽ gặp gỡ, đối thoại với SV (có thông báo riêng trên 
website Trường).  

4.19.  HƯỚNG DẪN SV THAM GIA MỘT SỐ LOẠI BẢO HIỂM CẦN 
THIẾT VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI TRƯỜNG 

 Có những loại bảo hiểm cần thiết nào? Mức phí và quyền lợi? Cách thức 
tham gia? 

 Bảo hiểm Y tế (bắt buộc):  
 Chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và chữa bệnh ngoại trú, nằm viện điều trị và 

phẫu thuật. SV cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số thay thế thẻ BHYT giấy khi đến cơ sở 
khám, chữa bệnh.  

 Mức phí BHYT: Theo quy định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 
 Giá trị sử dụng thẻ: 15 tháng đối với tân SV (từ 01/10 năm nay đến 31/12 năm 

sau, đóng: 704.025đ); 12 tháng đối với SV năm 2 và năm 3 (từ 01/01 đến 31/12, đóng: 
563,220đ), 09 tháng đối với SV năm cuối (01/01 đến 30/9, đóng: 422,415đ,  nếu SV đi 
làm và có BHYT do doanh nghiệp cấp trước 30/9, SV chủ động liên hệ Tổ Y tế để làm thủ 
tục báo giảm). 

 Hình thức nộp phí BHYT: 
o SV năm 1: Nộp phí trong ngày nhập học. 
o SV các năm còn lại: Nộp phí tại hệ thống Ngân hàng BIDV trên toàn quốc.  
 Thời hạn nộp tiền, đăng ký thông tin để làm thẻ BHYT và nhận thẻ BHYT: Chia 

làm 3 đợt triển khai trong năm và có thông báo cụ thể trên website Trường. 
 SV theo dõi thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, cần kiểm tra kỹ các thông tin ghi 

trên thẻ (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, tên bệnh viện, thời gian sử dụng, hộ khẩu 
thường trú). Nếu bị sai một trong các thông tin trên, SV cần báo ngay với Tổ Y tế để 
được hỗ trợ điều chỉnh. 

 Trường hợp muốn đổi nơi KCB (theo quy định BHXH vào đầu tháng mỗi quý) 
SV gửi thông tin đến Tổ Y tế để được hỗ trợ thay đổi. 

 Đối với SV đã có thẻ BHYT theo diện chính sách, không phải nộp tiền tham gia 
BHYT tại Trường nhưng phải nộp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bản photo) về tổ Y tế 
Trường để làm căn cứ không tham gia BHYT tại Trường. Thời gian nộp như sau: SV 
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năm nhất nộp trước ngày 10/9 hàng năm; SV các năm còn lại nộp trước ngày 30/11 hàng 
năm. 

 Bảo hiểm toàn diện học sinh, SV (tự nguyện):  
 Mức phí: 280.000 đồng/4 năm (đóng phí 01 lần cho cả khóa học). 
 Quyền lợi bảo hiểm: Chết do ốm đau, bệnh tật tối đa là 15.000.000 đồng; chết 

hoặc thương tật thân thể do tai nan, tối đa là  15.000.000 đồng/4 năm; phẫu thuật do ốm 
đau, bệnh tật tối đa là 20.000.000 đồng/4 năm; năm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật 
thân thể do tai nạn tối đa là 15.000.000 đồng/4 năm. 

  Khi bị tai nạn, nằm viện, SV hoặc người nhà SV mang các chứng từ y tế 
như: Biên lai thu tiền của bệnh viện, giấy ra viện, đơn thuốc, giấy chứng thương hoặc kết 
quả chụp X quang (có đóng dấu của cơ quan y tế) đến Tổ Y tế của Trường (Khu KTX - 
Cơ sở Thủ Đức) hoặc gửi email để được hướng dẫn các thủ tục thanh toán. 

 Thời gian gửi hồ sơ tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm. 
 Những phát sinh khác liên quan đến BHYT, BHTN: SV liên hệ trực tiếp Tổ Y 

tế hoặc gửi email đến Tổ Y tế (toyte.tccb@buh.edu.vn) để được hỗ trợ. 
 Tại Trường, SV sẽ được chăm sóc sức khỏe như thế nào? 
Tất cả SV đều được khám, chăm sóc và tư vấn sức khỏe tại Trường. 

4.20.  HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN TN, HỘI SV 
SV truy cập website của Đoàn TN – Hội SV Trường tại http://youth.buh.edu.vn để 

biết thêm thông tin. 
4.19.1. Công tác Đảng 

 Việc chuyển sinh hoạt Đảng đến và đi bao gồm những bước nào? 
- Chuyển đến: 
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- Chuyển đi: 

 
 Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, SV cần phấn đấu, rèn 

luyện như thế nào?  
 Bản thân SV trước hết cần phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. 
 Đã là đoàn viên rồi cần tự phấn đấu, rèn luyện tất cả các mặt: Phẩm chất chính trị: 

Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn về Đảng 
Cộng sản Việt Nam, về chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, về con 
đường đi lên CNXH ở Việt Nam.  

 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Nhiệm vụ quan trọng nhất của SV là học tập để 
nâng cao trình độ. Chính vì vậy, SV phải thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng học 
tập hiệu quả; chuyên cần, chủ động và sáng tạo trong học tập để mang lại kết quả cao 
nhất (lực học từ khá trở lên sẽ được ưu tiên xét). 

 Quan hệ đối với quần chúng: Có quan hệ đúng mực, hòa đồng với mọi người 
xung quanh; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn TN – Hội SV các cấp; không ích 
kỷ, không tư lợi; sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và cộng đồng, đặc biệt là phải  được tập thể tín 
nhiệm. 

 Phẩm chất đạo đức: Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có  
phẩm chất đạo đức tốt và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. 

 Quy trình phát triển Đảng viên như thế nào ? 
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Sau khi được kết nạp Đảng, đảng viên mới có 12 tháng dự bị để tiếp tục hoàn thiện 

bản thân, khắc phục các khuyết điểm đã được góp ý trong quá trình phấn đấu vào Đảng. 
Sau 12 tháng, nếu đạt yêu cầu, SV được kết nạp Đảng sẽ trở thành đảng viên chính thức.  

4.19.2. Công tác Đoàn 
 Việc chuyển sinh hoạt Đoàn đến và đi bao gồm những bước nào?  
 Chuyển đến: SV liên hệ với ban chấp hành  đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt Đoàn 

để được hướng dẫn thủ tục. Sau khi hoàn tất hồ sơ chuyển đến, SV nộp về Văn phòng 
Đoàn trường. Nếu SV làm mất hồ sơ đoàn viên (không còn Sổ Đoàn hoặc giấy tờ nào 
chứng thực mình là đoàn viên và đang sinh hoạt Đoàn) thì quay trở lại cơ sở Đoàn cũ để 
xin xác nhận quá trình sinh hoạt Đoàn, sau đó nộp về văn phòng Đoàn trường để được 
giới thiệu sinh hoạt Đoàn và làm lại sổ Đoàn khi có đợt. Trường hợp không có đầy đủ các 
hồ sơ liên quan xác nhận SV đã là đoàn viên thì SV sẽ tiếp tục phấn đấu để được kết nạp 
lại theo điều lệ Đoàn. Hàng năm, Đoàn trường đều tổ chức cấp thẻ cho những đoàn viên 
chưa có thẻ. 

 Chuyển đi: SV liên hệ với ban chấp hành  chi đoàn nơi đang sinh hoạt Đoàn để 
được hướng dẫn thủ tục. Tháng 6 hàng năm là thời gian chuyển sinh hoạt Đoàn cho SV 
năm cuối.  

 Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm gì?  
 Tiến hành triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên theo hướng dẫn từ đoàn 

cấp trên vào thời điểm đầu năm học. Tổ chức cho đoàn viên của chi đoàn tham gia các 
hoạt động để hoàn thành nội dung rèn luyện đoàn viên đã đăng ký, tổ chức thực hiện 
Công trình thanh niên cấp chi đoàn theo năm học. Nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên 
cuối mỗi năm học và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt Đoàn. 

 Giới thiệu đoàn viên lên Đoàn khoa để làm tiếp thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn. 
 Tiếp nhận đoàn viên do Đoàn khoa giới thiệu đến sinh hoạt. 
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 Cuối năm học, căn cứ vào KQRL đoàn viên, ban chấp hành Chi đoàn sẽ họp để 
tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên theo các mức Hoàn thành Xuất sắc – Hoàn 
thành Tốt – Hoàn thành – Không hoàn thành. 

 Ban chấp hành Đoàn khoa có trách nhiệm gì? 
 Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một Đoàn khoa thì ban chấp 

hành Đoàn khoa giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới. 
 Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang Đoàn khoa khác thì ban chấp hành 

Đoàn khoa giới thiệu đến ban chấp hành  Đoàn khoa mới. 
 Khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành Đoàn khoa 

giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực thuộc. 
 Tổ chức cho đoàn viên của khoa thực hiện công trình thanh niên cấp Đoàn khoa 

theo năm học và tổ chức các chương trình, hoạt động giúp đoàn viên hoàn thành được 
chương trình rèn luyện đoàn viên đã đăng ký. 

 Cuối năm học, ban chấp hành Đoàn khoa có trách nhiệm họp xét và xếp loại các 
chi đoàn do đơn vị quản lý theo các mức Hoàn thành Xuất sắc – Hoàn thành Tốt – Hoàn 
thành – Không hoàn thành. 

 Ban chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm gì? 
 Tiếp nhận hồ sơ đoàn viên chuyển đến và giới thiệu về Đoàn khoa. 
 Tiếp nhận hồ sơ đoàn viên chuyển đi từ Đoàn khoa và giới thiệu về nơi chuyển 

đến. 
 Quy trình công tác phát triển đoàn viên diễn ra như thế nào? 
 Bước 1: Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại 

hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn TN – Hội SV. 
 Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên. 
 Lập danh sách thanh niên tiên tiến. 
 Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên. 
 Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết 

nạp. 
 Bước 3: Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh niên vào Đoàn. 
 Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu 

chuẩn xét kết nạp để xem xét kết nạp Đoàn. 
 Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới. 
 Hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo  
mẫu sổ đoàn viên). 
 Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên ban chấp hành  Đoàn cấp trên. 
 Ban chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp. 
 Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Nghị quyết và huy hiệu Đoàn. 
 Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn 

viên mới rèn luyện. 
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Đối với những nơi không có chi đoàn, ban chấp hành  đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ 
sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.  

 4.19.3. Công tác Hội SV 
 Hội SV sẽ làm gì để giúp SV gia nhập Hội? 
 Trước tiên, Hội SV sẽ tổ chức các hoạt động lớn của Hội để tuyên truyền và 

giới thiệu về Hội cho các bạn SV khóa mới. 
 Sau quá trình tìm hiểu và sinh hoạt với Hội SV, SV sẽ được chi hội triển khai 

hướng dẫn việc đăng ký gia nhập và kết nạp vào Hội SV Việt Nam.  
 SV được nhận 1 đơn tự nguyện đăng ký gia nhập Hội, xem xét và tự viết đơn 

đăng ký nộp cùng 2 tấm hình về chi hội để làm thẻ và tiếp tục tham gia sinh hoạt tại chi 
hội hoặc bất kỳ CLB – Đội – Nhóm nào mà SV yêu thích.  

 Các thủ tục còn lại sẽ do chi hội và Hội SV trường tiến hành.  
 Ban chấp hành chi hội, ban chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm  
có trách nhiệm gì?  
 Tổ chức tuyên truyền về Hội SV trong SV. 
 Lập danh sách và nhận đơn từ SV khi có nguyện vọng tham gia tổ chức Hội 

trong năm học gửi về cho liên chi hội SV khoa/hệ. 
 Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và giao nhiệm vụ hoạt động cho hội viên. 
 Có Sổ chi hội theo mẫu nhằm theo dõi và đánh giá hoạt động hội viên. 
 Hàng năm, căn cứ vào kết quả công tác của hội viên , Ban Chấp hành Chi Hội, 

Ban Chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm có trách nhiệm đánh giá biểu dương, đề nghị khen 
thưởng những Hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời góp ý đối với những Hội viên 
chưa hoàn thành nhiệm vụ.  

 Ban chấp hành liên chi hội SV khoa/hệ có trách nhiệm gì? 
 Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các chi hội việc thực hiện nghị quyết, chương 

trình, kế hoạch công tác của Hội cấp trên. 
 Xét và đề xuất với Hội SV Trường những đề nghị của chi hội về công tác tổ 

chức, khen thưởng, kỷ luật hội viên, SV. 
 Đề xuất, phối hợp với ban chủ nhiệm khoa, các tổ bộ môn và Đoàn khoa làm tốt 

các công tác liên quan đến SV. 
 Đại diện cho hội viên, SV tham gia các hội đồng, các cuộc họp của khoa liên 

quan đến vấn đề SV, được phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của SV. 

 Ban Chấp hành Hội SV Trường có trách nhiệm gì? 
 Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình công tác Hội của cấp trên, 

quyết định và tổ chức thực hiện các chương trình công tác Hội cấp mình. 
 Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra liên chi hội SV khoa/hệ và cơ sở Hội trong việc 

thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch  
công tác của Hội cấp trên. 
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 Công tác khen thưởng, chỉ đạo, thể hiện vai trò đại diện hội viên, SV trong việc 
đảm bảo quyền lợi SV. 

 Có bao nhiêu câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm, ban trực thuộc Đoàn TN - Hội SV 
cấp Trường, cấp khoa? SV sẽ liên hệ địa chỉ nào để đăng ký tham gia? 

Có 37 CLB – Đội – Nhóm tại Trường; trong đó 08 CLB, Ban trực thuộc Đoàn TN 
trường; 18 CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Hội SV trường; 11 CLB – Đội – Nhóm trực 
thuộc Đoàn khoa. SV sẽ liên hệ qua các địa chỉ dưới đây: 

(Các thông tin có thể thay đổi; SV cập nhật tại trang http://youth.buh.edu.vn). 

STT Tên CLB – Đội – Nhóm Loại hình Logo Email 
08 CLB – Đội – Nhóm do Đoàn trường quản lý  

1 CLB Ngân hàng Quốc tế 
(IBC) Học thuật 

 
ibc@buh.edu.vn 

2 CLB Anh văn STEP Học thuật 
 

clb.step@buh.edu.vn 

3 
CLB Anh văn  
BEE 

Học thuật 
 

clb.bee@buh.edu.vn 

4 Ban Sự kiện Kỹ năng 
 

bansukien@buh.edu.vn 

5 CLB Hỗ trợ SV Trực 
tuyến (OSAC) Tình nguyện  osac@buh.edu.vn 

6 CLB Mầm sống Kỹ năng 
 

clb.mamsong@buh.edu.v
n 

7 CLB Kỹ năng  Kỹ năng 
 

clb.kynang@buh.edu.vn 

8 CLB SV Nghiên cứu 
Khoa học Học thuật 

 
clb.nckh@buh.edu.vn 

18 CLB – Đội – Nhóm do Hội SV Trường quản lý 

1 Ban Thông tin Truyền 
thông (B4T) 

Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

ban4t@buh.edu.vn 

2 CLB Bóng chuyền Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.bongchuyen@buh.ed
u.vn 

3 CLB Bóng đá (BUFC) Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.bongda@buh.edu.vn 

4 CLB Bóng rổ Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.bongro@buh.edu.vn 

5 CLB Cầu lông (BBC) Sở thích, văn 
hóa, thể thao  clb.caulong@buh.edu.vn 

6 CLB Dân ca và Nhạc cổ 
truyền 

Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.danca@buh.edu.vn 
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STT Tên CLB – Đội – Nhóm Loại hình Logo Email 

7 CLB Điện ảnh và Nghệ 
thuật (3F) 

Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.3f@buh.edu.vn 

8 CLB FIC - 
Entrepreneurship Kỹ năng  fic@buh.edu.vn 

9 CLB Guitar Sở thích, văn 
hóa, thể thao  clb.guitar@buh.edu.vn 

10 CLB Nữ sinh (GCBU) Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.nusinh@buh.edu.vn 

11 CLB Phát thanh (VOBU) Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.phatthanh@buh.edu.v
n 

12 CLB Tủ sách tình bạn Tình nguyện 
 

clb.tstb@buh.edu.vn 

13 CLB Vovinam Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

clb.vovinam@buh.edu.v
n 

14 CLB Youth For Chance 
(YFC) Kỹ năng 

 

clb.youthforchance@buh.
edu.vn 

15 Đội Lửa xanh (Blue Fire) Kỹ năng 
 

doi.bluefire@buh.edu.vn 

16 Đội Enactus BU (SIFE) Học thuật 
 

clb.enactus@buh.edu.vn 

17 Đội Tình nguyện Mầm 
Xanh Tình nguyện 

 
mamxanhtn@buh.edu.vn 

18 Đội Văn nghệ Xung kích 
(VNXK) 

Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

vnxk@buh.edu.vn 
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12 CLB – Đội – Nhóm do Đoàn khoa quản lý 

TT Tên CLB – Đội – Nhóm Loại hình Logo Email 

1 CLB Tài chính (BUSF) – 
Đoàn khoa Tài chính Học thuật 

 
busf@buh.edu.vn 

2 
CLB Quản trị và Marketing 
(MMC) – Đoàn khoa Quản 
trị Kinh doanh 

Học thuật 
 

mmc@buh.edu.vn 

3 Đội công tác xã hội – Đoàn 
khoa Quản trị Kinh doanh Tình nguyện 

 
ctxh.qtkd@buh.edu.vn  

4 
CLB Hội nhập Quốc tế 
(IIC) – Đoàn khoa Quản trị 
Kinh doanh 

Kỹ năng  iic.buh@gmail.com 

5 
CLB Anh ngữ quốc tế 
(IEC) – Đoàn khoa Kinh tế 
Quốc tế 

Học thuật 
 

iec@buh.edu.vn 

6 CLB Cờ vua (ICC) – Đoàn 
khoa Kinh tế Quốc tế 

Sở thích, văn 
hóa, thể thao  

iic@buh.edu.vn  

7 
CLB Kinh doanh và Kinh 
tế quốc tế (IBEC) – Đoàn 
khoa Kinh tế quốc tế 

Học thuật 
 

ibec.buh@gmail.com  

8 
CLB Kết nối nghề nghiệp 
(Career link) – Đoàn khoa 
Ngân hàng 

Học thuật 
 

clb.careerlink@buh.edu.
vn  

9 
CLB Nghiên cứu ứng dụng 
(SARA) – Đoàn khoa Kế 
toán Kiểm toán 

Học thuật 
 

sara@buh.edu.vn  

10 

CLB Kế toán Kiểm toán 
viên tương lai (FAAC) – 
Đoàn khoa Kế toán Kiểm 
toán  

Học thuật 
 

faac.buh@gmail.com  

11 CLB Pháp lý – Đoàn khoa 
Luật kinh tế Học thuật 

 
clb.phaply@buh.edu.vn 

12 CLB Thể thao trí tuệ - 
Đoàn hệ Chất lượng cao Kỹ năng 

 

ISTbuh@gmail.com 
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5.1. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG 
TP. HỒ CHÍ MINH (FLIC – HUB) 

 Trụ sở chính: 39 Hàm Nghi, Quận 1;  Cơ sở: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức. 
 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí 

Minh (Trung tâm NNTH) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí 
Minh. 

 Trụ sở chính: 39 Hàm Nghi, Quận 1;  Cơ sở: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức. 
 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí 

Minh (Trung tâm NNTH) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí 
Minh. 

 Trung tâm tổ chức đào tạo và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo 
Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo công văn cho phép số 
468/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Trung tâm tổ chức chương trình bồi dưỡng tiếng Anh đề án định hướng bậc 4/6 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và định hướng IELTS 5.5 
nhằm giúp SV CTĐT chất lượng cao phấn đấu sớm đạt được chuẩn đầu ra tiếng Anh. SV 
nộp chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 (Khung NLNN 6 bậc) hoặc IELTS 5.5 (còn trong thời 
hạn hiệu lực của chứng chỉ) tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình học để Nhà 
trường công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra mà không cần chờ đến thời điểm xét tốt 
nghiệp. Và điều thuận lợi nhất cho SV chính là việc công nhận này sẽ được ghi nhận đến 
khi SV hoàn tất quá trình học và xét tốt nghiệp. Đồng thời, Trường cũng thực hiện nhiều 
chính sách hỗ trợ SV trong việc ghi danh học bồi dưỡng kiến thức và đăng ký thi bằng 
nhiều hình thức: Được đào tạo bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh cho đến khi nào SV thi đạt 
yêu cầu mà không phải nộp thêm học phí (SV phải đảm bảo chuyên cần) và luôn ưu tiên 
giảm lệ phí thi cho SV. 

 Tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi, đánh giá năng lực công nghệ thông tin 
(cơ bản và nâng cao) theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-
BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 Các chương trình đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ: 
 Ngoại ngữ:  
 Tổ chức đào tạo đáp ứng chuẩn đầu vào, đầu ra dành cho sinh viên, học viên 

Trường:  

TT Đối tượng Chương trình 
đào tạo Mục tiêu đạt được 

1 
SV hệ chính 
quy CTĐT 
chuẩn 

Tiếng Anh đạt 
chuẩn đầu vào 
(tương đương A2) 

Đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành 
trong chương trình đào tạo chính quy. 
(Chứng nhận tương đương A2 hoặc chứng 
chỉ bậc 2/6 Khung NLNN 6 bậc dùng cho 
Việt Nam). 

2 SV hệ chính 
quy CTĐT 

Tiếng Anh bậc 
3/6  theo Khung 

Hoàn thành điều kiện tiếng Anh đầu ra đối 
với SV hệ chính quy. (Chứng chỉ bậc 3/6 
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TT Đối tượng Chương trình 
đào tạo Mục tiêu đạt được 

chuẩn NLNN 6 bậc 
dùng cho Việt 
Nam  

Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc tương đương). 

3 

SV hệ chính 
quy CTĐT 
chất lượng 
cao 

Tiếng Anh đạt 
chuẩn đầu vào 
(tương đương bậc 
3/6) 

Đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành 
trong chương trình đào tạo chính quy. 
(Chứng nhận tương đương bậc 3/6 hoặc 
chứng chỉ bậc 3/6 Khung NLNN 6 bậc 
dùng cho Việt Nam). 

4 

SV hệ chính 
quy CTĐT 
chất lượng 
cao 

Tiếng Anh bậc 4  
theo Khung 
NLNN 6 bậc 
dùng cho Việt 
Nam 

Hoàn thành điều kiện tiếng Anh đầu ra đối 
với SV hệ chính quy CTĐT chất lượng 
cao. (Chứng chỉ bậc 4/6 Khung NLNN 6 
bậc dùng cho Việt Nam, hoặc IELTS 5.5, 
hoặc tương đương). 

4 

SV hệ chính 
quy CTĐT 
quốc tế song 
bằng 

Tiếng Anh bậc 4  
theo Khung 
NLNN 6 bậc 
dùng cho Việt 
Nam 

Đủ điều kiện theo học giai đoạn 2 của 
CTĐT Quốc tế Song bằng. (Chứng chỉ bậc 
4/6 Khung NLNN 6 bậc, hoặc IELTS 5.5, 
hoặc tương đương) 

5 Học viên cao 
học  

Tiếng Anh bậc 3 
và bậc 4  theo 
Khung NLNN 6 
bậc dùng cho Việt 
Nam 

Đủ điều kiện xét Tiếng Anh đầu vào chứng 
chỉ bậc 3/6 và đồng thời hoàn thành điều 
kiện tiếng Anh đầu ra trước khi bảo vệ luận 
văn. (Chứng chỉ bậc 4/6 Khung NLNN 6 
bậc dùng cho Việt Nam). 

 Tổ chức đào tạo, ôn thi và tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS, 
TOEIC, TOEFL ITP, .... 

 Tin học: 
 Tổ chức  kiểm tra, đánh giá trình độ tin học đầu vào cho SV trước khi vào học tin 

học ứng dụng. 
TT Đối tượng Chương trình  Mục tiêu 

1 

SV BUH hệ chính 
quy, hệ chính quy 
CTĐT chất lượng 
cao và CTĐT Quốc 
tế song bằng. 

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 
cơ bản 
(CNTTCB). 

Đủ điều kiện đăng ký học tin học ứng 
dụng trong CTĐT chính quy.(Chứng chỉ 
CNTTCB hoặc IC3). 

2 

SV BUH hệ chính 
quy, hệ chính quy 
CTĐT chất lượng 
cao và CTĐT Quốc 
tế song bằng. 

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 
nâng cao 
(CNTTNC). 

Hoàn thành điều kiện tin học đầu ra đối 
với SV HUB. (Chứng chỉ CNTTNC 
hoặc MOS bao gồm cả 3 kỹ năng Word  
+ Excel + Powerpoint) 

 Đào tạo, ôn thi và tổ chức thi chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, MOS (Microsoft 
Office Specialist -MOS).  
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LỘ TRÌNH HỌC ANH VĂN ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO  
DÀNH CHO SV CHÍNH QUY CTĐT CHUẨN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEST ANH VĂN ĐẦU KHÓA 
HỌC ANH VĂN CHUYÊN 

NGÀNH  

KHÔNG ĐẠT  

ĐẠT  

KẾT THÚC LỚP HỌC, DỰ THI VÀ 
NHẬN CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH 

ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO HOẶC 
CHỨNG CHỈ BẬC 2/6 

NHẬN CHỨNG NHẬN TIẾNG 
ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO 

TƯƠNG ĐƯƠNG A2 HOẶC 
CHỨNG CHỈ BẬC 2/6 

NHẬN CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO TƯƠNG 

ĐƯƠNG A2 HOẶC CHỨNG CHỈ BẬC 
2/6 

 

ĐẠT  

CHƯA ĐẠT CHUẨN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH  

NỘP BẢN SAO CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO 
TƯƠNG ĐƯƠNG A2 HOẶC CHỨNG CHỈ BẬC 2/6 TẠI PHÒNG ĐÀO 

TẠO  

TỰ HỌC  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾNG ANH  

CHUYÊN NGÀNH 

ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO (ĐIỀU KIỆN ĐỂ 
HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH) 

KHÔNG ĐẠT  ĐẠT  

THAM DỰ KỲ THI TIẾP 
THEO  

CHỌN HỌC ANH VĂN  

TẠI FLIC-HUB 

ĐƯỢC FLIC TƯ VẤN LỚP HỌC ANH 
VĂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KIỂM 

TRA  

ĐƯỢC ĐÀO TẠO HỌC TIẾNG ANH 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO (TƯƠNG 

ĐƯƠNG A2 HOẶC BẬC 2/6) 
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LỘ TRÌNH HỌC ANH VĂN ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO  
DÀNH CHO SV CHÍNH QUY CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEST ANH VĂN ĐẦU KHÓA 
HỌC ANH VĂN CHUYÊN 

NGÀNH  

KHÔNG ĐẠT  

ĐẠT  
KẾT THÚC LỚP HỌC, DỰ THI VÀ 

NHẬN CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO HOẶC 

CHỨNG CHỈ BẬC 3/6 

NHẬN CHỨNG NHẬN TIẾNG 
ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO 

TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3/6 
HOẶC CHỨNG CHỈ BẬC 3/6 

NHẬN CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO TƯƠNG 

ĐƯƠNG BẬC 3/6 HOẶC CHỨNG CHỈ 
BẬC 3/6 

ĐẠT  

CHƯA ĐẠT CHUẨN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH  

NỘP BẢN SAO CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO 
TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3/6 HOẶC CHỨNG CHỈ BẬC 3/6 TẠI PHÒNG ĐÀO 

TẠO  

TỰ HỌC  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾNG ANH  

CHUYÊN NGÀNH 

ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO (ĐIỀU KIỆN ĐỂ 
HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH) 

KHÔNG ĐẠT  ĐẠT  

THAM DỰ KỲ THI TIẾP 
THEO  

CHỌN HỌC ANH VĂN  

TẠI FLIC-HUB 

ĐƯỢC FLIC TƯ VẤN LỚP HỌC ANH 
VĂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KIỂM TRA  

ĐƯỢC ĐÀO TẠO HỌC TIẾNG ANH 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU VÀO (TƯƠNG 
ĐƯƠNG BẬC 3/6 HOẶC BẬC 3/6) 
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LỘ TRÌNH HỌC ANH VĂN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA  
DÀNH CHO SV CHÍNH QUY CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIẾNG ANH ĐỀ ÁN ĐỊNH HƯỚNG BẬC 4/6 (KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM) VÀ ĐỊNH HƯỚNG IELTS 5.5 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO  

 

TỰ HỌC  

ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH BẬC 4/6 THEO KNLNN 6 
BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM  HOẶC THI IELTS 5.5 TẠI 

FLIC-HUB 

KHÔNG ĐẠT  

THAM DỰ KỲ THI TIẾP THEO  

ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ 
TIẾNG ANH BẬC 4/6 HOẶC 

IELTS 5.5 

 

CHỌN HỌC TIẾNG ANH TẠI  FLIC-HUB 

CHỌN HỌC TIẾNG ANH  BẬC 4/6 THEO 
KHUNG NLNN 6 BẬC BAO GỒM  GIAI 

ĐOẠN 1 VÀ GIAI ĐOẠN  2; (học xong 2 giai 
đoạn nhưng chưa thi đạt, được đào tạo lại miễn 

phí nếu đảm bảo chuyên cần) HOẶC CHỌN 
HỌC TIẾNG ANH IELTS 5.5 

KẾT THÚC KHÓA HỌC VÀ ĐĂNG KÝ THI 
LẤY CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH BẬC 4/6 
THEO KHUNG NLNN 6 BẬC HOẶC THI 

LẤY IELTS 5.5  

  

ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ  BẬC 4/6 THEO 
KHUNG NLNN 6 BẬC HOẶC ĐẠT ĐƯỢC 

IELTS 5.5 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ  

NỘP BẢN SAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH BẬC 4/6  THEO 
KHUNG NLNN 6 BẬC HOẶC IELTS 5.5 TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO  
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LỘ TRÌNH HỌC ANH VĂN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA 
CHO SV CHÍNH QUY CTĐT CHUẨN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TIẾNG ANH BẬC 3/6 (KHUNG NLNN 6 BẬC) ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SV CHÍNH QUY CTĐT 
CHUẨN BUH 

 

TỰ HỌC  

ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH BẬC 3/6 THEO 
KNLNN 6 BẬC TẠI FLIC-HUB 

KHÔNG ĐẠT  

CHỌN HỌC TIẾNG ANH 3/6 THEO KHUNG 
NLNN 6 BẬC TẠI  FLIC-HUB 

SINH VIÊN CHỌN HỌC TIẾNG ANH  BẬC 
3/6 (KHUNG NLNN 6 BẬC) THEO THỜI GIAN 
VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CÁ 

NHÂN 

KẾT THÚC KHÓA HỌC  

VÀ ĐĂNG KÝ THI LẤY CHỨNG CHỈ TIẾNG 
ANH BẬC 3/6 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC  

  
THAM DỰ KỲ THI TIẾP THEO  

ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ TIẾNG 
ANH BẬC 3/6 THEO KHUNG 

NLNN 6 BẬC 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ  

NỘP BẢN SAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH BẬC 3/6  THEO KHUNG 
NLNN 6 BẬC TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO  

ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ  TIẾNG ANH BẬC 
3/6 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC  
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Địa chỉ liên hệ: 
 39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
 ĐT: 028.38 214 055, Fax: 028.38 212 850 
 56 Hoàng Diệu 2, TP.Thủ Đức 
 ĐT: 028.38 971 649 
 Hotline: 090 990 1277 
 Email: info@flic.edu.vn, trungtamnnth@buh.edu.vn  
 Website: www.flic.edu.vn 
5.2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

 Chức năng hoạt động:  
 Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng được thành lập năm 1997, là 

đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, với chức năng chính là 
đào tạo thực hành và tư vấn nghiệp vụ kinh tế - tài chính - ngân hàng và đào tạo kỹ 
năng mềm với đối tương tham gia các chương trình đào tạo là SV và nhân viên của các 
doanh nghiệp, ngân hàng.  

 Học viên tham gia các chương trình đào tạo được Trường Đại học Ngân hàng 
TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận. 

 Chương trình đào tạo của Trung tâm mang tính thực tiễn cao và có sự tham gia 
đào tạo của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các ngân hàng và doanh nghiệp lớn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Các chương trình đào tạo chính: 
 Đào tạo kỹ năng mềm 
 SV chính quy (lớp CLC): Đào tạo trong chương trình chính khóa. 
 SV chính quy, tân SV: Đào tạo ngoại khóa và SV được ghi nhận kết quả học vào 

bảng điểm đại học khi tốt nghiệp. 
 Đào tạo kỹ năng chuyên sâu (giao tiếp, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...) theo 

nhu cầu cho các ngân hàng, doanh nghiệp. 
 Đào tạo nâng cao nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng:  

Lớp Kỹ năng thuyết trình chinh phục đối tác 
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 Tín dụng ngân hàng; thẩm định dự án đầu tư; thẩm định giá tài sản bảo đảm, thực 
hành lập phương án/dự án vay vốn,... 

 Đầu tư chứng khoán cơ bản; phân tích định giá chứng khoán; phân tích tài chính 
doanh nghiệp niêm yết.  

 Nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, thuế: Thực hành hồ sơ thuế điện tử, thực hành kế 
toán trên phần mềm MISA. 

 Đào tạo nghiệp vụ nâng cao về ngân hàng, tài chính theo đơn hàng của các doanh 
nghiệp, ngân hàng. 

 Đối tượng tham gia các khóa đào tạo 
 SV có nhu cầu được đào tạo thêm kiến thức chuyên môn của ngành khác để phục 

vụ cho công việc. 
 SV có nhu cầu được đào tạo thực hành, gắn kết thực tiễn để nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn trước khi ra trường. 
 SV cần trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao năng lực cá 

nhân. 
 Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu đào tạo để cập nhật và nâng cao kỹ năng và 

nghiệp vụ cho nhân viên, lãnh đạo. 
 Thông tin liên hệ: 
 CS1: 56 Hoàng Diệu 2, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: 028 38 962 082. 

 CS2: 39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: 028 38 216 096. 
- Hot line: 0946 947718 
- Email: fbc@buh.edu.vn 

- Website:fbc.buh.edu.vn 
- Fanpage: 56hd2 

5.3.  TUYẾN XE BUÝT 
5.3.1.  Tuyến xe buýt số 53: Lê Hồng Phong – Đại học Quốc gia (7 – 15 

phút/chuyến). 
 Thời gian hoạt động: 5h00 – 19h30  
 Lộ trình:  
 Lượt đi: Lê Hồng Phong – Trần Phú – Phạm Viết Chánh – Cống Quỳnh –Phạm 

Ngũ Lão – Nguyễn Cư Trinh – Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Hàm Nghi – Hồ Tùng 
Mậu – đường nhánh S2 – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Xa lộ Hà Nội – ngã tư 
Bình Thái – Nguyễn Văn Bá – Lê Văn Chí – Hoàng Diệu 2 – Kha Vạn Cân – Quốc lộ 1A 
– (Trạm 2) – Quốc lộ 1A – Đường 621 – Ngã ba đường vào khu KTX – Ngã ba đường 
vào Trường ĐH Quốc Tế – Ngã ba đường vào Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – Bến xe 
buýt A (khu đô thị ĐH Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh).  

 Lượt về: Bến xe buýt A (khu đô thị ĐH Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh) – Rẽ phải – 
Ngã ba đường vào Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – Ngã ba đường vào Trường ĐH 
Quốc Tế – Ngã ba đường vào khu  KTX – Đường 621 – Quốc lộ 1A (Trạm 2) – Quốc lộ 
1A – Kha Vạn Cân – Hoàng Diệu 2 – Lê Văn Chí – Nguyễn Văn Bá – Ngã tư Bình Thái 
– Xa lộ Hà Nội – Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Trần Hưng Đạo – 
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Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão – Cống Quỳnh – Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng 
Vương – Lê Hồng Phong – Bến Lê Hồng Phong. 

5.3.2.  Tuyến xe buýt số 104: Bến xe An Sương – Đại học Nông Lâm (4 – 12 
phút/chuyến). 

 Thời gian hoạt động: 4h40 – 19h45. 
 Lộ trình:  
 Lượt đi: Bến xe An Sương – Quốc lộ 22 – Trường Chinh – (KCN Tân Bình) – 

Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – 
Điện Biên Phủ – Xa lộ Hà Nội – ngã 4 Thủ Đức – Võ Văn Ngân – Lê Văn Chí – Hoàng 
Diệu 2 – Đường số 7 – Đường số 6 – Đường số 14 – Quốc lộ 1A – Đầu bến trường Đại 
học Nông Lâm. 

 Lượt về:  Đầu bến Trường Đại học Nông Lâm – Quốc lộ 1A – Đường số 14 – 
Đường số 6 – Đường số 7 – Hoàng Diệu 2 – Lê Văn Chí – Võ Văn Ngân – Xa lộ Hà Nội 
– Điện Biên Phủ – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ 
– Phan Đình Giót – Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà – Trường Chinh – 
(KCN Tân Bình) – Quốc lộ 22 – Ngã 3 Công ty Việt Hưng (Quay đầu) – Quốc lộ 22 – 
Bến xe An Sương. 

Để biết thêm thông tin và đăng ký làm Thẻ thông minh, mua Vé tháng, SV truy cập 
website www.buyttphcm.com.vn. 

5.4.  CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ CẦN GHI NHỚ 
5.4.1.  Liên lạc khẩn cấp 
 Quay số nhanh 
  113: Công an 
  114: Phòng cháy chữa cháy  
  115: Cấp cứu 
  116: Thông tin điện thoại 
  117: Báo giờ 
  119: Báo hư điện thoại, ADSL. 
 Đối với SV ở tại KTX và các nhà trọ khu vực Thủ Đức cần lưu ý: 
Để thuận tiện trong công tác cấp cứu và khẩn báo cho gia đình khi không may bị 

đau ốm, tai nạn; SV cần cung cấp số điện thoại, địa chỉ liên lạc nhanh của người thân 
đang có mặt tại Tp. Hồ Chí Minh cho các thành viên trong phòng mình đang ở. Sau đây 
là các số điện thoại liên hệ khi cần thiết: 

 Trung tâm hỗ trợ SV: 028.38971633 
 Bảo vệ cổng 56 Hoàng Diệu 2: 028.38966657 
 Các số cấp cứu nhanh, gọi 1 trong các số sau: 
o Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (64 Lê Văn Trí, Khu phố 1, P. Linh 

Trung): 028.38966894  hoặc 028.38966598 
o Bệnh viện Quận Thủ Đức (29 Phú Châu, P. Tam Phú): 028.38966528 – xin số 
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o Trung tâm Y tế Dự phòng (02 Nguyễn Văn Lịch, P.Linh Tây): 028.38964603 
o Bệnh viện Quân y Miền Đông (50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q. 9): 

028.38960054 – Máy lẻ 317 
5.4.2.  Các số điện thoại, địa chỉ cần thiết khác 
5.4.2.1.  Một số thư viện  
 Thư viện Quốc gia Việt Nam: www.nlv.gov.vn, www.thuvienquocgia.vn 
 Thư viện Khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh (69 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, 

Q1): www.gslhcm.org.vn – ĐT: 028. 3822 5055. 
 Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh: http://library.buh.edu.vn/ 
5.4.2.2.  Các địa điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí  

 Nhà văn hóa (NVH) Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q1). 
Ngoài các lớp đào tạo ngắn hạn về mọi lĩnh vực, các hoạt động ở NVH Thanh Niên 

rất phong phú, được tổ chức chu đáo, hấp dẫn, bổ ích với các chương trình theo chủ đề 
của những ngày lễ, chủ đề theo đợt hoạt động, các chương trình thường kỳ theo tuần và 
các hoạt động ở các CLB thuộc NVH. Tất cả thường diễn ra mỗi ngày trong tuần nhưng 
tập trung nhất vào ngày chủ nhật. Những hoạt động thường kỳ: 

 Giới thiệu ca khúc mới, chuyên đề điện ảnh, tập hát dân ca, CLB Anh văn, Pháp 
văn… 

 Các buổi nói chuyện chuyên đề về: Pháp luật, thời sự trong 
nước, quốc tế, hôn nhân gia đình và các chuyên đề bổ ích khác. 
Những hoạt động khác diễn ra không thường xuyên (được giới thiệu trước tại các 

bảng thông báo của NVH). 
 NVH Phụ Nữ (192 Lý Chính Thắng, Q.3): 
Có CLB Phụ nữ với rất nhiều bộ môn hoạt động cho các bạn nữ SV như dạy uốn 

tóc, dạy nấu ăn, dạy trang điểm, dạy cắt may. Các chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm 
thường xuyên tư vấn miễn phí vào các ngày trong tuần đối với các vấn đề tâm sinh lý, 
sức khỏe sinh sản,... 

 NVH SV Thành phố (643 Điện Biên Phủ, Q10): Với nhiều CLB, hoạt động vui 
chơi, giải trí, trang bị kỹ năng mềm cho SV. 

 Cung Văn hóa Lao Động (55B Nguyễn Thị Minh Khai Q1): Tổ chức CLB Văn 
học Nghệ thuật, CLB giọng hát trẻ, các hoạt động công tác xã hội,... 
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5.5. DANH MỤC MỘT SỐ CUỐN SÁCH SV NÊN ĐỌC 
(Theo Giáo sư John Vũ – Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie 

Mellon – Hoa Kỳ) 
1. "Khởi hành – Lời khuyên SV Việt Nam" – John Vu – Dịch giả Ngô Trung Việt. 
2. "Thế giới phẳng" – Thomas L. Friedman. 
3. "Đắc nhân tâm" – Dale Carnegie. 
4. "Tinh hoa quản trị" – Peter Drucker. 
5. "Đam mê: Bí quyết tạo thành công" – Stephen R. Covey & Jennifer Colosimo. 
6. "Bí quyết thành công SV" – Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên. 
7. "Tầm nhìn thay đổi quốc gia" – Mohammed bin Rashid Al Makroum. 
8. "Tiến bước" – Howard Schultz. 
9. "Biến ước mơ thành hiện thực" – Pamala Oslie. 
10. "Tự tin khởi nghiệp" – T. Jason Smith. 
11. "Thái độ quyết định thành công" – Wayne Cordeiro. 
12. "Người thông minh không làm việc một mình" – Rodd Wagner & Gale Muller. 
13. "Lối mòn của tư duy cảm tính" – Ori Brafman & Rom Brafman. 
14. "Tư duy tích cực: Bạn chính là những gì bạn nghĩ" – Trish Summerfield. 
15. "Khơi sáng tinh thần & giải tỏa stress" – Mike George. 
16. "Những giá trị sống dành cho tuổi trẻ" – Daniel Tillman. 
17. "Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt" – Sean Covey. 
18. "Tuổi trẻ - Khát vọng và nỗi đau" – Rando Kim. 
19. "Bí quyết trưởng thành" – Sean Covey. 
20. "Bí quyết chọn nghề phù hợp cho tương lai" – Carol Christen & Richard N. 

Bolles. 
21. "Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ" – Jack Canfield & Kent Healy. 

5.6. MỘT SỐ NGÀY LỄ VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRONG NƯỚC 
09/01/1950: Ngày truyền thống học sinh, SV toàn quốc. 
03/02/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
27/02/1985: Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 
08/03/1910: Ngày Quốc tế Phụ nữ. 
26/03/1931: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
30/04/1975: Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước. 
01/05/1886: Quốc tế Lao động. 
07/05/1954: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
15/05/1941: Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đội Nhi 

đồng Hồ Chí Minh. 
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19/05/1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ CHí Minh. 
01/06/1949: Quốc tế Thiếu nhi. 
27/07/1947: Ngày Thương binh liệt sĩ.  
28/07/1929: Thành lập Công đoàn Việt Nam. 
02/9/1945: Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam. 
10/09/1955: Thành lập Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. 
12/09/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh. 
20/09/1977: Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc. 
23/09/1945: Nam bộ kháng chiến. 
13/10/2004: Ngày Doanh nhân Việt Nam. 
14/10/1930: Thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 
20/10/1930: Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 
T 11/1998: Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của APEC (Diễn 

đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương). 
20/11/1982: Ngày Nhà giáo Việt Nam. 
19/12/1946: Ngày toàn quốc kháng chiến. 
22/12/1944:    Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

5.7.  MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

  SV bắt buộc phải nắm những luật nào?  
SV bắt buộc phải nắm tất cả các luật theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, đặc 

biệt: 
 Luật giáo dục đại học 
 Luật thanh niên 
 Luật nghĩa vụ quân sự 
 Luật an ninh quốc gia 
 Luật phòng, chống ma túy  
 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 
 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) 
 Luật giao thông đường bộ 
 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. 
Ngoài ra, SV cần tìm hiểu thêm các luật như: Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm tiền 

gửi, Luật biển Việt Nam, Luật công đoàn, Luật giá, Luật giám định tư pháp, Luật phổ 
biến, giáo dục pháp luật, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật phòng, chống tác hại của thuốc 
lá, Luật quảng cáo, Luật tài nguyên nước, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hôn nhân 
gia đình, Luật bảo vệ môi trường,... 

 Những văn bản luật ở trên có thể tìm kiếm bằng những cách nào? 
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 Tìm kiếm bằng công cụ Search của Google ở trang web:  www.google.com.vn 
 Tìm trên website về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Quốc 

hội quản lý: www.vietlaw.gov.vn hoặc website của Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn, 
website của Thư viện Trường: www.library.buh.edu.vn hoặc www.thuvienphapluat.vn 

 Tại các thư viện, nhà sách. 

5.8. MỘT SỐ QUY TẮC VIẾT HOA KHI SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH 
CHÍNH  

STT Nội dung Ví dụ 
I VIẾT HOA VÌ PHÉP ĐẶT CÂU 

1 
Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh: 
Sau dấu chấm câu (.); sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than 
(!) và khi xuống dòng. 

. Thư viện 
? Pháp luật 

  
II VIẾT HOA DANH TỪ RIÊNG CHỈ TÊN NGƯỜI 
1 Tên người Việt Nam 

  Tên thông thường: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của 
danh từ riêng chỉ tên người. Nguyễn Ái Quốc 

  Tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch sử: Viết hoa chữ cái đầu tất cả 
các âm tiết. Bác Hồ, Vua Hùng 

2 Tên người nước ngoài được phiên chuyển sang tiếng Việt 

  Trường hợp phiên âm qua âm Hán – Việt: Viết theo quy tắc viết 
tên người Việt Nam. Thành Cát Tư Hãn 

  
Trường hợp phiên âm không qua âm Hán – Việt (phiên âm trực 
tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ): Viết hoa chữ cái đầu âm tiết 
thứ nhất trong mỗi thành tố. 

Vla-đi-mia I-lích 
Lê-nin 

III VIẾT HOA TÊN ĐỊA LÝ   
1 Tên địa lý Việt Nam 

  

Tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung (tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương; xã, phường, thị trấn) với tên riêng của đơn vị hành chính 
đó: Viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng và 
không dùng gạch nối. 

thành phố Thái 
Nguyên 

  
Trường hợp tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ 
chung kết hợp với chữ số, tên người, tên sự kiện lịch sử: Viết 
hoa cả danh từ chung chỉ đơn vị hành chính đó. 

Quận 1, Phường 
Điện Biên Phủ 

  Trường hợp viết hoa đặc biệt 
Thủ đô Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

  Tên địa lý được cấu tạo giữa danh từ chung chỉ địa hình (sông, Cửa Lò 
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núi, hồ, biển, cửa, bến, cầu, vũng, lạch, vàm v.v…) với danh từ 
riêng (có một âm tiết) trở thành tên riêng của địa danh đó: Viết 
hoa tất cả các chữ cái tạo nên địa danh. 
Trường hợp danh từ chung chỉ địa hình đi liền với danh từ 
riêng: Không viết hoa danh từ chung mà chỉ viết hoa danh từ 
riêng. 

biển Cửa Lò 

  

Tên địa lý chỉ một vùng, miền, khu vực nhất định được cấu tạo 
bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với từ chỉ phương thức khác: 
Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên gọi. 
Đối với tên địa lý chỉ vùng miền riêng được cấu tạo bằng từ chỉ 
phương hướng kết hợp với danh từ chỉ địa hình thì phải viết hoa 
các chữ cái đầu mỗi âm tiết. 

Tây Bắc, Đông 
Bắc, Bắc Bộ 

2 Tên địa lý nước ngoài được phiên chuyển sang tiếng Việt 

  Tên địa lý đã được phiên âm sang âm Hán Việt: Viết theo quy 
tắc viết hoa tên địa lý Việt Nam. Hàn Quốc 

  
Tên địa lý phiên âm không qua âm Hán Việt (phiên âm trực tiếp 
sát cách đọc của nguyên ngữ): Viết hoa theo quy tắc viết hoa 
tên người nước ngoài 

Mát-xcơ-va 

IV VIẾT HOA TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
1 Tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam 

  Viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ chỉ loại hình cơ quan, 
tổ chức; chức năng, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

Văn phòng Quốc 
hội 
Bộ Xây dựng 

  Trường hợp viết hoa đặc biệt: 

Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam; 
Văn phòng Trung 
ương Đảng. 

2 Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài 

  Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài đã dịch nghĩa: Viết hoa theo 
quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam. 

Liên hợp quốc 
(UN) 
Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO) 

  
Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài được sử dụng trong văn bản ở 
dạng viết tắt: Viết bằng chữ in hoa như nguyên ngữ hoặc 
chuyển tự La – tinh nếu nguyên ngữ không thuộc hệ La-tinh. 

WTO 
UNESCO 

V VIẾT HOA CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC 

1 Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt. Nhân dân, Nhà 
nước 
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2 
Tên các huân chương, huy chương, các danh hiệu vinh dự: Viết 
hoa chữ cái đầu của các âm tiết của các thành tố tạo thành tên 
riêng và các từ chỉ thứ, hạng. 

Huân chương Sao 
vàng, Nghệ sĩ 
Nhân dân 

3 Tên chức vụ, học vị, danh hiệu: Viết hoa tên chức vụ, học vị 
nếu đi liền với tên người cụ thể. 

Giáo sư Tôn Thất 
Tùng 

4 
Danh từ chung đã riêng hóa: Viết hoa chữ cái đầu của từ, cụm 
từ chỉ tên gọi đó trong trường hợp dùng trong một nhân xưng, 
đứng độc lập và thể hiện sự trân trọng. 

Đảng (chỉ Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam) 
Bác, Người (chỉ 
Chủ tịch Hồ Chí 
Minh)… 

5 Tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết 
tạo thành tên gọi ngày lễ, ngày kỷ niệm. 

ngày Quốc khánh 
2-9 

6 

Tên các sự kiện lịch sử và các triều đại: Viết hoa chữ cái đầu 
của các âm tiết tạo thành sự kiện và tên sự kiện, trong trường 
hợp có các con số chỉ mốc thời gian thì ghi bằng chữ và viết 
hoa chữ đó. 

Phong trào Xô viết 
Nghệ Tĩnh 
Triều Lý, Triều 
Trần,… 

7 Tên các loại văn bản 

  
Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm 
tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói 
đến một văn bản cụ thể. 

Bộ luật Dân sự 
Luật Tổ chức Quốc 
hội… 

  
Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, 
khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa chữ cái đầu của 
phần, chương, mục, tiểu mục, điều. 

Căn 
cứ điểm a khoản 2 
Điều 103 Mục 5 
Chương XII Phần I 
của Bộ luật Hình 
sự. 

8 Tên các tác phẩm, sách báo, tạp chí: Viết hoa chữ cái đầu của 
âm tiết thứ nhất tạo thành tên tác phẩm, sách báo 

từ điển Bách khoa 
toàn thư 

9 Tên các năm âm lịch, ngày tết, ngày và tháng trong năm 

  Tên các năm âm lịch: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết 
tạo thành tên gọi. 

Mậu Tuất 
Tân Hợi… 

  
Tên các ngày tết: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo 
thành tên gọi. Viết hoa chữ Tết trong trường hợp thay cho tết 
Nguyên đán. 

tết Đoan ngọ 
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Tên các ngày trong tuần và tháng trong năm: Viết hoa chữ cái 
đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng 
chữ số. 

thứ Hai 

(Nguồn: www.thuvienphapluat.vn) 

5.9. Một số kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm hay 
5.9.1.  Để học tập tốt 
5.9.1.1. Kỹ năng đọc đối với SV đại học 

(Thạc sỹ Đinh Thu Quỳnh - Giảng viên Khoa QTKD) 
Một trong những vấn đề mà hầu hết các SV đại học gặp phải là kỹ năng đọc sách. 

Đặc biệt, nó có thể coi là một trong những “cú sốc” mà các bạn SV năm nhất phải đối 
mặt khi chuyển từ môi trường giáo dục phổ thông sang môi trường giáo dục đại học. 
Thay vì chỉ đọc một cuốn sách giáo khoa (khoảng chưa tới 200 trang) trong suốt một 
năm học, giờ đây bạn choáng ngợp khi phải đọc rất nhiều (giáo trình, tài liệu tham khảo, 
bài báo,…) chỉ trong vài tháng. Lời giải không nằm ở chỗ đọc chăm chỉ, cẩn thận mà 
chính là kỹ năng đọc sao cho hiệu quả hơn. 

(1). Một số cách đọc cơ bản 
Có nhiều cách đọc tùy theo các mục đích đọc khác nhau. 

 Đọc theo kiểu suy ngẫm: Thực hiện bằng cách sử dụng vài  
phút để suy nghĩ về những điều mình đã biết liên quan đến nội dung chuẩn bị đọc. 

Cách đọc này giúp cho người đọc dễ dàng nhận ra những kiến thức mới và đồng thời có 
cơ hội ôn tập và kiểm chứng lại những kiến thức đã có. 

 Đọc lướt tìm ý chính: Đây là cách đọc nhanh bằng cách lướt qua tựa đề, ví dụ 
minh họa và cấu trúc của đoạn văn để tìm ra nội dung chính mà đoạn văn muốn truyền 
tải. Mục đích của cách đọc này là có được một cách nhanh chóng “bức tranh toàn cảnh” 
chứ không phải bị lạc lối giữa các tiểu tiết. 

 Vừa đọc vừa đặt câu hỏi: Trong quá trình đọc, người đọc tự đặt câu hỏi về nội 
dung, ý nghĩa, mục đích, ví dụ,… liên quan đến nội dung đang đọc. Cách làm này giúp 
người đọc dễ tập trung, sàng lọc được ý chính và quan trọng hơn cả là trở nên hứng thú 
và bị cuốn hút vào việc đọc. 

 Đọc kèm với gạch chân hoặc highlight: người đọc dùng bút để gạch chân hoặc 
đánh dấu (highlight) những nội dung quan trọng. Tuy nhiên, để thực sự có hiệu quả, 
người đọc cần phải sàng lọc được những nội dung quan trọng và kết hợp với kỹ thuật ghi 
chép đi kèm (note taking). Trên thực tế, rất nhiều người đọc lạm dụng kỹ thuật này. Một 
trang sách được đánh dấu quá nhiều sẽ khiến người đọc bị rối và khó khăn trong việc 
tổng hợp lại nội dung chính. 

 Cách đọc SQ3R: Đây là cách đọc hình thành dựa trên sự kết hợp đồng thời một 
số các đọc cơ bản đã trình bày ở trên.  

(2). Cách đọc SQ3R 
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Xét về tổng quát, SQ3R là một cách đọc khá linh hoạt và có thể điều chỉnh để phù 
hợp với từng hoàn cảnh và mục đích cụ thể. Cách đọc này phù hợp với nhiều loại tài liệu 
từ sách tham khảo, giáo trình tới các bài báo. Từ những quy tắc cơ bản, mỗi người đọc có 
thể tự mình điều chỉnh. Tuy nhiên, đây là phương pháp không dễ lĩnh hội nên người đọc 
cần một số thời gian luyện tập nhất định trước khi có thể sử dụng nhuần nhuyễn. 

Vậy SQ3R là gì? SQ3R là tên gọi ngắn gọn của trình tự đọc  
bao gồm năm bước: 
 S = Survey  Q = Question 
 R = Read  R = Recall  R = Review 
Survey: Đây là bước đọc nhanh ban đầu giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nội dung 

sẽ đọc, định hình những nội dung sẽ diễn ra và kích hoạt quá trình suy luận trong lúc đọc 
tránh tình trạng “Đọc được chữ mà không hiểu chúng nói gì”.  

Khi đọc một cuốn sách: survey chính là bước mà người đọc đọc lướt qua mục lục, 
lời giới thiệu, lời nói đầu, tóm tắt nội dung chính,… Đối với các chương sách hoặc đối 
với các bài báo, người đọc giành sự chú ý cho các tựa đề, câu/đoạn khởi đầu, từ khóa, 
biểu đồ, tranh ảnh minh họa,… 

Question: Đây là bước người đọc tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân. Những câu 
hỏi này có thể bắt nguồn dựa trên những nhận định và hình dung ban đầu có được từ 
bước survey, từ những kiến thức đã có của bản thân người đọc hoặc những câu hỏi ôn 
tập/gợi ý ở cuối mỗi chương sách… Các câu hỏi này chủ yếu phụ thuộc vào mục đích 
đọc.  

Read: Đây là bước người đọc thực sự đọc. Đọc một cách chủ động, kỹ lưỡng dưới 
đôi mắt của tư duy phản biện.  

Để thực sự đọc, người đọc cần lưu ý một số điểm sau: 
 Trong quá trình đọc, chú ý những phản ứng của bản thân với các thông tin, nội 

dung được trình bày. Ví dụ: đồng tình, thích thú, ngạc nhiên, không tán thành, không hiểu 
rõ,… 

 Vừa đọc vừa tìm cách trả lời những câu hỏi đã đặt ra trong bước Question. Để 
thực hiện được điều này, người đọc nên có thói quen ghi lại những câu hỏi hình thành 
trong bước question (nếu có quá nhiều câu hỏi). 

 Đọc đi đọc lại những đoạn/nội dung khó hiểu. 
 Tra cứu ngữ nghĩa của những từ ngữ, thuật ngữ lạ (điều này đặc biệt khi người 

đọc đọc sách chuyên ngành hoặc sách tham khảo). 
 Xử lý thông tin để đảm bảo thực sự hiểu nội dung vừa đọc thông qua những việc 

như xác định nội dung chính, cố gắng liên kết, xác định mối quan hệ giữa những kiến 
thức mới với kiến thức sẵn có hoặc cố gắng tìm ra quy luật/công thức tổng quát của vấn 
đề,…  

Recall: Cố gắng nhớ lại và diễn đạt lại nội dung chính đã đọc bằng cách thức và 
ngôn ngữ của chính bản thân người đọc. Đối với những kiến thức mới hoặc phức tạp, quá 
trình recall cần có sự lặp lại. 

Review: Đây chính là bước tự kiểm tra lại kiến thức đã thu thập được sau khi đọc tài 
liệu. Bước Review thường được thực hiện bằng việc người đọc đánh giá xem mình đã trả 
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lời được hết và/hoặc chất lượng trả lời các câu hỏi đã được đặt ra trong phần Question 
như thế nào, đồng thời cũng kiểm tra khả năng nhớ lại và tóm tắt những điều mình đã 
đọc. 

5.9.1.2. Kỹ năng lắng nghe (theo 4 bước ROAR) 

 Chuẩn bị lắng nghe 
 Làm bài tập, xem lại bài cũ – Coi trước bài mới. 
 Chuẩn bị về mặt thể chất trước khi đến lớp. 
 Đến đúng giờ, ngồi ở những vị trí gần giảng viên, báo cáo viên. 
 Nhẩm lại kiến thức của bài học trước trong khi chờ đợi. 
 Lướt nhanh bài khóa liên quan đến bài học mới – có ý tưởng cho bài học mới. 
 Chuẩn bị tâm thế lắng nghe. 
 Chọn vở ghi và cách ghi thích hợp với bản thân, đặc điểm môn học. 
 Lắng nghe: Chia làm 4 bước 
 Bước 1: Receiving (tiếp nhận thông tin) 
 Không xao lãng. 
 Tránh cắt ngang. 
 Chú ý ngôn ngữ không lời. 
 Chú ý đến những điều đang được nói. 
 Bước 2: Organizing (tổ chức thông tin) 
 Đứng đối diện hoặc sát bên người nói. 
 Lắng nghe bằng tai và mắt. 
 Xây dựng hình ảnh. 
 Bước 3: Assigning (tìm hiểu ý nghĩa của thông tin) 
 Liên hệ với những điều đã biết. 
 Đặt câu hỏi. 
 Nhận biết ý chính. 
 Tóm tắt thông tin. 
 Lặp lại. 
 Bước 4: Reacting (phản ứng với thông tin) 
 Không vội phán xét, kết luận. 
 Không phán ứng thái quá. 
 Luôn suy nghĩ về ích lợi của thông tin. 
5.9.1.3.  Kỹ năng ghi chép (L–STAR) 

 Chuẩn bị ghi chép: 
 Chuẩn bị dụng cụ ghi chép. 
 Tham dự lớp học đầy đủ để ghi chép. 
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 Chuẩn bị bài ở nhà: làm bài, đọc tài liệu trước 
 Mang theo sách, giáo trình nếu giảng viên yêu cầu. 
 Lựa chọn chỗ ngồi phù hợp. 
 Quy trình ghi chép: 
(1) . Listening (lắng nghe) 
(2) . Set it down (ghi ra giấy) 
Lựa chọn kỹ thuật (phương pháp ghi chép). Có thể sử dụng các phương pháp sau: 
* Phương pháp Cornell.  
 Phương pháp này được đánh giá là khá thuận tiện, dễ thực hiện, tiết kiệm thời 

gian và công sức hơn so với những phương pháp sau. 
 Cách ghi: 
– Từ khóa 
– Ý kiến chủ quan 

Ghi tại lớp: ... 

Tóm tắt: … 
* Phương pháp ghi dàn ý:  
 Phương pháp này giúp hệ thống hóa tốt, dễ ôn tập bằng cách chuyển những ý 

chính thành câu hỏi.  
 Cách ghi: nghe và ghi thông tin theo một trật tự. Ý chính nhất được ghi về phía 

bên trái, các ý triển khai ghi thụt vào bên phải. Dùng hệ thống dấu, số, chữ để chỉ thứ tự 
quan trọng của thông tin.  

* Phương pháp lập bản đồ:  
 Phương pháp này ít thời gian suy nghĩ khi thiết lập mối quan hệ giữa các 

thông tin hơn phương pháp lập dàn ý. Dễ dàng  
nhận thấy được tổng thể bài học khi ôn tập. 
 Cách ghi: dùng bút màu, số, ký kiệu tương tự như lập bản đồ tư duy để ghi. 
* Phương pháp lập bảng:  
 Phương pháp này tiết kiệm thời gian, dễ học khi so sánh, giúp hiểu sâu. 
 Cách ghi: chia ra từng cột ứng với mỗi nội dung. 
* Phương pháp ghi từng câu:  
 Dễ thực hiện, ghi được khá đầy đủ thông tin. 
 Cách ghi: ghi mỗi ý một hàng riêng biệt và đánh số khi cần. Sử dụng hệ thống 

viết tắt và ký hiệu riêng. Tóm tắt các ý chính để ghi. 
(3) . Translating (diễn giảng) 
 Xem lại bài ghi, dịch những gì đã ghi (viết tắt, sửa lại câu không rõ nghĩa, sửa 

lỗi chính tả…). 
 Biên soạn lại bài ghi: tóm tắt, đưa ra từ khóa, tô màu những điểm chính, đưa vào 

các câu hỏi, câu trả lời, lập dàn ý… 
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(4) . Analyzing (phân tích, đặt ra câu hỏi) 
 Điều này có nghĩa gì? 
 Tại sao nó quan trọng? 
(5) . Remembering (ghi nhớ)  
 Xem lại bài ghi càng sớm, càng thường xuyên càng tốt 

 (Nguồn: tóm lược bài giảng “Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép” – ThS. Thái 
Hoài Minh – Khoa Sư phạm – ĐH Đà Lạt). 

5.9.1.4.  Phương pháp P.O.W.E.R 

Từ power ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là  
tên gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại học do Giáo sư Robert Feldman 

(ĐH Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn SV, đặc biệt là SV năm 1 cách học tập có 
hiệu quả cao. Phương pháp P.O.W.E.R bao gồm 5 yếu tố cơ bản: 

 (1). Prepare (chuẩn bị) 
Quá trình học tập ở bậc đại học không phải chỉ bắt đầu ở giảng đường khi SV nghe 

thầy giáo giảng bài hoặc trao đổi, tranh luận với các bạn đồng học. Quá trình này chỉ thật 
sự bắt đầu khi SV chuẩn bị một cách tích cực các điều kiện cần thiết để tiếp cận môn học 
như: đọc trước giáo trình, tìm tài liệu có liên quan. Sự chuẩn bị tư liệu này càng trở nên 
hiệu quả hơn khi đi liền với nó là một sự chuẩn bị về mặt tâm thế để có thể tiếp cận kiến 
thức một cách chủ động và sáng tạo. Với sự chuẩn bị tâm thế này, SV có thể chủ động tự 
đặt trước cho mình một số câu hỏi liên quan đến nội dung sẽ được đặt trên lớp, thậm chí 
có thể tự tạo cho mình một cái “khung tri thức” để trên cơ sở đó có thể tiếp nhận bài học 
một cách có hệ thống. Với cách chuẩn bị tích cực này, tri thức mà SV có được không 
phải là một tri thức được truyền đạt một chiều từ phía người dạy mà còn cho chính SV tự 
tạo ra bằng cách chuẩn bị các điều kiện thực thể và tâm thể thuận lợi cho sự tiếp nhận tri 
thức. Nói “học là quá trình hợp tác giữa người dạy và người học” có nghĩa là như vậy. 

 (2). Organize (tổ chức) 
Sự chuẩn bị nói trên sẽ được nâng cao hơn nữa khi SV bước vào giai đoạn thứ hai, 

giai đoạn người SV biết tự tổ chức, sắp xếpquá trình học tập của mình một cách có mục 
đích và hệ thống. 

 (3). Work (làm việc) 
Một trong những sai lầm của việc học tập cũ là tách rời việc học tập ra khỏi lao 

động trong khi lao động (làm việc) chính là một quá trình học tập có hiệu quả nhất. Trong 
giai đoạn này SV phải biết cách làm việc một cách có ý thức và có phương pháp ở trong 
lớp và trong phòng thí nghiệm, thực hành. Các hình thức lao động trong mỗi trường đại 
học rất đa dạng phong phú: lắng nghe và ghi chép bài giảng, thuyết trình hoặc thảo luận, 
truy cập thông tin, xử lý các dữ liệu, bài tập, thực tập các thí nghiệm, tất cả điều đòi hỏi 
phải làm việc thật nghiêm túc, có hiệu quả. 

 (4). Evaluate (đánh giá) 
Ngoài hệ thống đánh giá của nhà trường, SV còn phải biết tự đánh giá chính bản 

thân mình cũng như sản phẩm do mình tạo ra trong quá trình học tập. Chỉ có qua đánh giá 
một cách trung thực, SV mới biết mình đang đứng ở vị trí, thứ bậc nào và cần phải làm 
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thế nào để có thể cải thiện vị trí, thứ bậc đó. Tự đánh giá cũng là một hình thức phản tỉnh 
để qua đó nâng cao trình độ và ý thức học tập. 

 (5). Rethink (suy nghĩ lại) 
Khả năng suy nghĩ lại này giúp SV luôn biết cách cải thiện điều kiện, phương pháp 

và kết quả học tập của mình. Về bản chất, tư duy đại học không phải là một thứ tư duy 
đơn tuyển, một chiều mà đó chính là hình thức tư duy đa tuyển, phức hợp đòi hỏi người 
học, người dạy, người nghiên cứu phải có tính sáng tạo cao, luôn biết cách lật ngược vấn 
đề theo một cách khác, soi sáng vấn đề từ những khía cạnh chưa ai đề cập đến. Khả năng 
suy nghĩ lại này cũng gắn liền với khả năng làm lại (redo) và tái tạo quá trình học tập trên 
căn bản nhận thức mới đối với vấn đề và kết quả đã đặt ra. 

Cuối cùng, chữ R của giai đoạn thứ năm này cũng có nghĩa là  
recreate (giải lao, giải trí, tiêu khiển), một hoạt động cũng quan trọng không kém so 

với các hoạt động học tập chính khóa. Ở đây cần nhớ rằng ai không biết cách nghỉ ngơi, 
giải trí, tiêu khiển thì người đó cũng không biết cách học tập, không có kết quả cao. 

5.9.1.5. Kỹ năng học đại học hiệu quả 

 Học thật & Làm thật 
 (Ths Vũ Tuấn Anh – Sáng lập www.tansinhvien.vn –  Giám đốc điều hành Viện 

Quản lý Việt Nam – Phó giám đốc điều hành Cổng du lịch Trực tuyến www.gotadi.com). 
Học đại học để giúp các bạn có một nghề. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa học đại 

học và học phổ thông. Học thật – Làm thật. Làm đúng với ngành mà chúng ta được đào 
tạo hoặc có thể làm giỏi tại những ngành khác. 

Trong 20 năm đi làm việc, tôi chưa thấy một ai học không tốt tại đại học lại có thể 
thành công trong sự nghiệp. Các bạn trẻ thường hay huyễn hoặc bản thân rằng có một số 
ít người thành công do họ không học đại học. Một cách thẳng thắn, các trường hợp đó là 
rất ít và tuy họ không có bằng đại học nhưng họ học rất nghiêm túc, tự học và học thật.  

Học những gì ở bậc đại học? 
Để thành công trong mọi nghề nghiệp, các bạn SV cần học tập tư duy, kiến thức, kỹ 

năng và thái độ. Các bạn cần thấu hiểu các hoạt động học đại học nhằm rèn luyện cho các 
bạn phát triển các điểm này trong suốt 4 năm học đại học. Thông qua rèn luyện  lâu 
dài  như vậy, các bạn mới có thể sử dụng thuần thục trong làm việc sau này. Ví dụ: Ngồi 
học 3 tiếng đồng hồ nghe giảng viên giảng bài không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn rèn 
luyện khả năng tập trung lâu dài, khả năng tóm tắt, khả năng lắng nghe hiệu quả, thái độ 
vượt qua khó khăn. Các bạn không ngồi học được liên tục ba tiếng sẽ không thể  nào ngồi 
họp với khách hàng trong cả một ngày hay họp lãnh đạo cấp cao. Ngoài ra, các bạn cần 
tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, vượt qua  
những bất đồng tập thể, tinh thần sáng tạo,... Học đại học không chỉ là học mà còn là rèn 
luyện, phát triển bản thân. Các bạn tân SV cần phải tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt 
động trong suốt 4 năm mới có thể kỳ vọng trở thành một người làm việc hiệu quả khi tốt 
nghiệp. 

Học đại học như thế nào? 
Các bạn học để cho có thể làm được công việc  sau này. Các bạn đang học một 

nghề. Các bạn có thể học giả, tốt nghiệp điểm 5 nhưng chắc chắn không thể vượt qua 
chuyên viên nhân sự khi phỏng vấn. Khi học đại học là chúng ta xây nền móng cho nghề 
nghiệp. Mục  tiêu là các bạn hình thành phương pháp tư duy hệ thống, cách thức làm việc 
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khoa học, các kiến thức căn bản, khả năng tự phát hiện và giải quyết vấn đề, tư duy hoài 
nghi và phản biện khoa học,...  

Các bạn cần hiểu chính các bạn là chủ dự án 4 năm học đại học. Nhà trường, các 
thầy cô giáo, bạn bè, các bài giảng, các hoạt động học tập là những  công cụ và nhân lực 
cho dự án. Chính các bạn sẽ quyết định sử dụng các công cụ và nhân lực này để thực hiện 
dự án của mình như thế nào. Nói cách khác, thông qua các môn học và các hoạt  động 
học tập như thực tập, bài tập lớn, thực tập, kiến tập, tốt nghiệp để tạo ra một cá nhân hoàn 
chỉnh sẵn sàng cho nghề nghiệp và các thách thức trong tương lai. Một cách hình tượng: 
Một thanh kiếm sắc bén cần phải qua 7 công đoạn. Các bạn có thể bỏ qua một hoặc hai 
công đoạn thì nó vẫn mang hình hài thanh kiếm nhưng khi sử dụng để làm việc trong một 
số trường hợp khó, kiếm có thể gẫy và đứt. 

Các bạn cần phải chuyển từ thụ động sang học chủ động tại bậc đại học. Và một 
điều hiển nhiên, có những chủ dự án quản lý tốt và khoa học sẽ tạo ra những dự án thành 
công – Chủ nhân có việc làm ngay khi ra trường. Điều đó lý giải tại sao trong một 
chương trình có rất nhiều bạn trẻ nhưng chỉ có một số người thành công sau khi tốt 
nghiệp. 

Học đại học nghiêm túc để đảm bảo cho các bạn ra trường thành công trong công 
việc –  Học thật. Khi học đại học các bạn trẻ cần phải dựa trên khái niệm: Học – Hiểu – 
Hành – Hoàn Thiện. Các bạn cần nắm được những kiến thức cơ bản thông qua quá trình 
Học. Các bạn cần Hiểu nó thông qua quá trình tự học, tư duy và khám phá bản thân. Các 
bạn cần Biết những kiến thức đó để Hành như thế nào trong thực tế. Cuối cùng các bạn 
cần phải thành thạo nó - Hoàn thiện. 

Các tư duy sai lầm khi học đại học thường là gì? 
Theo tôi vấn đề học đại học hiệu quả xuất phát nhiều từ nhận thức của các bạn. Có 

nhiều bạn thì suy nghĩ học đại học nhàn hơn vì được tự do hay học đại học chỉ cần để lấy 
bằng. Suy nghĩ thứ hai là ảnh hưởng bởi sự cám dỗ trong xã hội. Các bạn trẻ đang học đại 
học sẽ thấy có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền bằng những cách thức khác nhau 
như bán hàng đa cấp, buôn bán và các nghề khác trong xã hội. Những biểu hiện này đã 
tạo ra tâm lý bị quyến rũ khiến các bạn bỏ bê việc học tập và chạy theo những cơ hội đó. 
Các bạn có thể thành công theo nhiều con đường khác nhau, tuy nhiên, trên thực tế, học 
đại học, cao đẳng hay học nghề một cách nghiêm túc là con đường có phần trăm thành 
công nhiều nhất, đa số nhất và bền vững nhất trong xã hội. Câu trả lời chung cho các bạn 
trẻ: Hãy đánh giá mình có bao nhiêu phần trăm thành công trước khi quyết định bỏ học 
đại học hay học đại học qua loa để theo cơ hội trên thị trường. Chúng ta đừng lấy những 
con người và sự kiện đặc biệt và tự cho rằng mình nằm trong số đó. Suy nghĩ thứ  ba đó 
là học đại học đơn thuần chỉ là học kiến thức – Cấp 4 mở rộng của cấp 3.  Các tâm lý này 
cần phải được giải quyết triệt để thông qua các buổi giáo dục và định hướng. 

Kết luận 
Quá trình học đại học chính là quá trình để thúc đẩy, phát triển và giúp các bạn vượt 

qua những giới hạn của bản thân về kiến thức, kỹ năng, trình độ bản thân để vào đời vững 
vàng. Ngoài ra quan trọng hơn, các hoạt động học tập là những phòng thí nghiệm, 
chương trình thí nghiệm năng lực, kiến thức, thái độ và kỹ năng của các bạn trước khi các 
bạn được tham gia vào môi trường làm việc thật. Thí nghiệm tốt còn chưa chắc đảm bảo 
thật sự tốt. Tuy nhiên nếu thí nghiệm hỏng thì chắc chắn áp dụng thực tế là thua. Các bạn 
phải hoàn thành từ khá và tốt tất cả các yêu cầu trong nhà trường và chương trình, các bài 
test, các bạn mới trở thành những thanh kiếm sắc bén, bền, cứng sau này. Một điều quan 
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trọng nữa, thông qua các môn học, các hoạt động, mỗi thứ một ít sẽ tạo dựng những phần 
để cuối cùng các  bạn trở thành tổng thể hoàn thiện. 

 Tham khảo “Chiến lược 4 năm đại học của 1 cựu SV BUH”. 
(Võ Hạnh Nhân – SV K26 –   

Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh) 
Mình nguyên là SV K26 BUH. Với tư cách là một cựu SV đã có một khoảng thời 

gian sôi nổi và hữu ích tại ngôi trường này, mình xin chia sẻ một vài kinh nghiệm nho nhỏ 
đối với các bạn tân SV. 

Năm nhất + năm hai: Trau dồi kỹ năng mềm, ngoại ngữ, phát triển tài lẻ, tạo mối 
quan hệ. 

Đừng xem thường các môn cơ bản, vì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả sau 4 năm 
học, ngoài ra môn chuyên ngành thường khó đạt điểm cao so với các môn cơ bản.  

Học ngoại ngữ là cần thiết hơn bao giờ hết. Có rất nhiều hội thảo học hỏi kinh 
nghiệm đòi hỏi kỹ năng thuyết trình ngoại ngữ lưu loát, đừng làm mất đi cơ hội khẳng 
định mình. Bạn có thể tự học hoặc tham gia khóa học TOEIC nhằm có được chứng chỉ 
sớm nhất có thể, vì hai năm cuối còn nhiều việc quan trọng đang chờ đợi bạn. Ngoài ra, 
phát triển kỹ năng giao tiếp qua các khóa học, là chìa khóa cần có phát huy tiềm năng 
phát triển của các bạn.   

Hai năm đầu đại học để phát triển kỹ năng, tham gia hoạt động tập thể, đóng góp ý 
kiến,… giúp các bạn sửa chữa, hoàn thiện mình để khi đã bước sang hai năm cuối, bạn sẽ 
vững bước hơn trong các  

quyết định và lựa chọn ảnh hưởng đến tương lai.  
Tham gia CLB, đội nhóm cũng là một điều cần thiết. Tuy nhiên, bạn nên xem xét 

khả năng và sở thích của mình để có thể lựa chọn tham gia CLB phù hợp, không nhất 
thiết phải giới hạn trong phạm vi của Trường, có thể là một CLB trong thành phố. Tập 
trung phát triển kỹ năng khiến bạn được đánh giá cao, nó sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội học 
hỏi các anh chị đi trước và bồi dưỡng năng lực.. Hơn nữa, bạn có thể tìm được cho mình 
những người bạn cùng chung sở thích, chí hướng giúp đỡ nhau trong học tập, thực hiện 
dự án hay chia sẻ một quãng đời SV đa sắc màu. 

Khi các bạn nghe qua từ “nghiên cứu khoa học”, nhất định sẽ cảm thấy xa vời. Thực 
chất các bài tiểu luận môn học chính là một nhánh nhỏ trong nghiên cứu khoa học. Vì 
vậy, hãy suy nghĩ việc tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp thành 
phố để học hỏi kinh nghiệm cũng như những kiến thức cơ bản cần thiết để làm một 
nghiên cứu. CLB Nghiên cứu khoa học (BRC BUH) cũng như các thầy cô sẽ sẵn lòng hỗ 
trợ các bạn. Bạn bỏ bao nhiêu công sức, bạn sẽ nhận được một thành quả tương xứng. 
Một lợi thế trong năm 2 là bạn có thể chọn đề tài dễ nghiên cứu như triết học, xã hội, 
kinh tế vi mô, vĩ mô.  

Việc học là ưu tiên hàng đầu. Bạn có thể đi làm thêm, nhưng tương lai của các bạn 
nằm ở việc học. Đa dạng những công việc bạn làm, nhưng đừng quên đâu mới là cốt yếu, 
đừng để hối hận khi đã quá muộn.  

Năm 3: Học, học và học 
Đừng dùng thái độ đối phó kỳ thi mà học, nó sẽ mang lại những hậu quả khiến các 

bạn vô cùng hối hận. Kiến thức chính là những gì bạn bỏ thời gian, công sức nghiên cứu 
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tài liệu trong thư viện, đọc số liệu trên máy tính, hay những thắc mắc trong quá trình học 
tập mà bạn trao đổi với thầy cô. Khi bạn nghiêm túc, bạn sẽ thấy cốt lõi của những vấn 
đề nằm ở đâu. Năm 3 chính là giai đoạn quan trọng nhất quyết định đến tương lai của 
bạn. 

Từ bây giờ, hãy bắt đầu học tập kinh nghiệm làm việc. Để có được dòng “đã có hai 
năm kinh nghiệm” vô cùng giá trị trong CV, thì hai năm cuối cùng này chính là khoảng 
thời gian khiến bạn chìm ngập trong cường độ làm việc cực cao nhưng đáng giá. Kinh 
nghiệm có được khi bạn có thể áp dụng triệt để kiến thực đã học vào thực tế, không nhất 
thiết phải làm ở một công ty, bạn có thể kinh doạnh, tuyển nhân sự, tổ chức sự kiện trong 
và ngoài trường, cộng tác nghiên cứu với giảng viên hay các báo tài chính,… Nhưng trên 
hết, việc học vẫn là quan trọng nhất.  

Hãy tham gia nghiên cứu khoa học và giành giải, nếu bạn có hứng thú. Đó cũng là 
một thành quả không nhỏ tô đậm thêm nét nổi bật trong CV của bạn. Tham gia cuộc thì 
về tài chính cũng có giá trị tương tự. 

Năm cuối: Hoàn chỉnh hành trang vào đời, tạo kỷ niệm đẹp nếu bạn có một chiến 
lược đúng đắn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và thói quen làm việc theo kế 
hoạch sẽ theo bạn trong suốt chặng đường tiếp theo, quả ngọt sẽ đến với bạn. 

Thực tập, làm khóa luận tốt nghiệm, đồng thời xác định rõ ràng những công ty bạn 
muốn làm việc, cố gắng nghiên cứu những gì họ yêu cầu và những gì bản thân cần chuẩn 
bị để đáp ứng những yêu cầu đó.  

Hãy dành khoảng thời gian này cho bạn bè và lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ qua 
các cuộc dã ngoại, chụp hình, bởi vì những người bạn gặp hôm nay, có khi sẽ chẳng còn 
cơ hội nào gặp lại nữa. Bạn chỉ có 1 lần tuổi trẻ. Xin đừng đánh rơi. 

 Tham khảo 6 kỹ năng học tốt ở bậc ĐH 
Tập thể lớp K9 Tài năng – Chất lượng cao của ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc 

gia Hà Nội đúc kết lại 6 kỹ năng học tốt ở bậc ĐH, tóm lược như sau: 
(1). Kỹ năng học tập trên lớp 
 Nghe giảng: (...). Bạn cần luyện tập, tránh để bản thân bị  
phân tâm. Tốt nhất bạn nên chọn vị trí gần thầy cô, vừa có thể nghe rõ hơn, vừa có 

khả năng ít nói chuyện. Việc phát biểu hay đặt câu hỏi cho thầy cô giáo cũng là một cách 
khiến chúng ta tập trung hơn. Để phát biểu tốt thì hãy ghi những câu nhận xét hay phát 
biểu vào một tờ giấy trước khi phát biểu.  

 Ghi chép: Bạn phải viết nhanh hơn, dùng nhiều ký tự viết tắt hơn. Không cần 
phải ghi tất cả những gì thầy cô nói. Hãy dành thời gian để nghe các thầy cô giải thích kĩ 
hơn về định nghĩa, khái niệm, cách chứng minh… Chỉ ghi chép những gì mà chúng ta 
chưa biết, những điều quan trọng mà sách không có. Ngoài ra, vở của người bạn học sẽ là 
tài liệu hữu ích vì có thể lúc đãng trí bạn bỏ sót một chi tiết quan trọng trong bài giảng. 

(2). Kỹ năng học ở nhà 
 Cần tìm một chỗ yên tĩnh, tránh tiếng ồn. Bạn nên chọn một thời gian học cố 

định và tạo cho mình thói quen học thời gian đó. Ngoài ra, cần có lịch học thật hợp lý, kết 
hợp giữa học tập và giải trí như có thể một bản nhạc nhẹ nhàng, hoặc một bài tập thể dục. 

 Nếu bạn học phải phần khó hiểu thì để lại, học những phần khác dễ hiểu hơn, sau 
khi thư giãn, thoải mái thì học tiếp. 
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(3). Để ghi nhớ tốt 
 Để có một trí nhớ tốt hãy chọn cho mình một thói quen như khi đến trường kiểm 

tra sách vở; nên ghi danh sách các việc cần làm vào một tờ giấy nhỏ và thỉnh thoảng kiểm 
tra xem tiếp theo mình cần phải làm gì. 

 Để ghi nhớ tốt trong việc tiếp thu kiến thức thì cùng bạn bè thảo luận về một vấn 
đề cùng quan tâm. Ngoài ra, ghi nhớ qua các chi tiết quan trọng, các “key words”, các 
hình ảnh minh họa. 

(4). Kỹ năng đọc sách 
 Đọc sách là kỹ năng không thể thiếu bởi học đại học sẽ phải học rất nhiều. Theo 

đó, đầu tiên các bạn phải chọn một khối  lượng vừa đủ để bắt đầu, cố gắng nắm được 
cách bố trí, hệ thống của tư liệu, nếu có phần tóm lượt của tư liệu thì cần phải đọc 
ngay nó. Sau đó, đọc những gì bạn hiểu rõ nhất để xác định độ khó, chừa lại những gì 
không hiểu. Đừng nản chí nếu không hiểu. 

 Bạn nên dùng bút đánh dấu những chỗ quan trọng hay chưa hiểu để có thể xem 
lại. Trong khi đọc, thỉnh thoảng dừng đọc và đặt những câu hỏi kích thích và tự tìm câu 
trả lời. 

(5). Kỹ năng giải tỏa stress 
 Bằng cách nghỉ ngơi, thư giãn, tạo cho mình một khoảng thời gian ngắn mỗi 

ngày hoặc vận động như đi bộ, tập thể dục, trò chuyện cùng bạn bè. Sau khi đã cảm thấy 
thoải mái hơn hãy bắt đầu giải quyết vấn đề, xem xung quanh bạn có việc gì mà bạn có 
thể thay đổi để xoay chuyển tình hình. Đừng để tâm vào những việc lặt vặt. 

 Ngoài ra, phải ngủ đủ giờ, hãy luôn cố gắng suy nghĩ tích cực như: Tại sao phải 
“ghét” khi mà “một chút xíu không thích”. Tại sao lại phải “lo cuống lên” khi mà “hơi lo 
một tẹo”. Tại sao phải “giận sôi người” khi mà “hơi giận một chút” là đủ. Tại sao “đau 
khổ tột cùng” khi mà bạn chỉ cần “buồn một tẹo”… 

(6). Kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra 
 Phương pháp ghi bài và tiếp thu được 70 – 80% bài giảng của thầy cô là bạn đã 

thành công một nửa rồi đấy. Bước vào kỳ thi, đầu tiên bạn phải xác định các tài liệu liên 
quan để ôn tập; sắp xếp những gì ghi chép được, hệ thống hóa kiến thức, ước lượng xem 
cần bao lâu để ôn tập. Chia nhỏ những gì bạn học thành từng phần. 

 Học 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều sẽ hiệu quả hơn ngồi học cả ngày. Hoặc 
bạn có thể ôn theo nhóm, điều này giúp bạn có điều kiện để hoàn thiện cả những phần 
quan trọng mà nếu học một mình bạn rất dễ bỏ qua. Bạn nên thu xếp một buổi tổng ôn 
tập trước khi thi. Đặc biệt, bạn nên chú ý đến những thông tin được các thầy, cô chỉnh 
sửa đến mọi hướng dẫn về học tập. 

 Đôi khi các bạn quá bận vào một công việc nào đó mà sao nhãng việc học. Khi 
còn ít thời gian để ôn tập thì học nhồi nhét. Đầu tiên hãy xem trước tất cả những tài liệu 
mà bạn cần phải học, lướt qua các chương để nắm được ý chính, bỏ qua những phần mà 
bạn không có thời gian xem lại. 

 Có một cách rất hay để bạn tiếp cận là: Chọn 5 tờ giấy, chọn 5 ý chính hoặc chủ 
đề chính, viết tên ý chính vào phía trên của mỗi tờ giấy, sau đó so sánh đáp án của bạn 
với đáp án. Tiếp theo, biên soạn hoặc viết lại những hiểu biết của bạn về từng chủ đề dựa 
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theo những tài liệu mà bạn đã đọc. Đánh số từng trang những tài liệu mà bạn có từ 1 – 5 
theo thứ tự giảm dần của mức độ quan trọng. 

(Nguồn: www.vietbao.vn/giaoduc) 
 Tham khảo kinh nghiệm học ĐH hiệu quả 
 Dưới đây là những phương pháp học ĐH hiệu quả do 9 đội tuyển thuộc 5 trường 

ĐH trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đã mang đến trong một cuộc thi do Nhà Văn hóa 
Thanh niên tổ chức:  

 Học nhóm: đây là một trong những phương pháp mà tất cả các đội đề cập đến và 
đánh giá cao. Đội Finance (Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II) khẳng định: “Khi học 
nhóm, mỗi người sẽ phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và học được nhiều điều từ 
bạn bè. Một cái đầu thông minh không bằng năm cái đầu hợp lại”. Theo đội này, việc học 
nhóm sẽ giúp xóa bỏ sự rụt rè và rèn luyện kỹ năng thuyết trình. Nhờ thảo luận và chia sẻ 
với nhau, các thành viên có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề, ngay cả những môn học khó. 

 Bản đồ tư duy: dùng bản đồ tư duy (Mind map) là cách học được nhiều đội 
vận dụng. Theo đó, tư duy được thể hiện ra như một sơ đồ, bắt đầu bằng hình ảnh trung 
tâm chủ đề và dần dần triển khai ý tưởng ra các nhánh. “Chúng ta không thể thụ động 
chạy theo bộ não mà phải biết nắm bắt, phát huy hiệu quả công cụ bộ não”– một thí sinh 
nói. Bạn Tấn Phát – SV trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, cắc cớ hỏi đội Sunshine 
(Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II): “Với những môn học như Toán đại cương, bạn sử 
dụng Mind map như thế nào?”. Thành viên Sunshine giải thích: “Toán đại cương có 
những nguyên lý, công thức. Bạn có thể xem đó như là chủ đề chính rồi mở rộng chi 
tiết”. Bên cạnh học nhóm và bản đồ tư duy, đội Sunshine còn hướng đến phương pháp 
ghi chép ra tất cả những sự kiện trong cuộc đời lẫn những thất bại nhằm rút ra các 
kinh nghiệm quý. 

 Âm nhạc: “Học sảng khoái, bền sức” là phương châm của đội We are one 
(Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh). Đội này đặc biệt chú trọng đến yếu tố âm nhạc trong 
khi học nhóm. “Nói có sách, mách có chứng”, những thành viên của đội vừa nhảy rap vui 
nhộn vừa đọc trôi chảy một đoạn trong môn học “khó nuốt” là Nguyên lý kế toán! Không 
chỉ có “We are one”, hầu hết các thí sinh đều thích mở nhạc khi bắt đầu buổi học, đặc 
biệt là loại nhạc giao hưởng du dương. Đội Finance còn gợi ý nên tạo góc học tập thân 
thiện. Ở đó, bạn đừng ngần ngại trưng bày những vật liên quan đến chiến thắng của mình 
đồng thời viết những câu cổ vũ bản thân, đại loại như: “Chuyện nhỏ, mình có thể làm 
được mà!” 

 Học cả lúc… kẹt xe: theo đội Focus và đội Sunshine (đều thuộc Trường ĐH 
Ngoại thương cơ sở II), bạn có thể tranh thủ họcngoại ngữ, ôn bài vở, vạch kế hoạch 
tương lai… trong khi giặt đồ, đi xe buýt hay trong lúc bị… kẹt xe! Đội Focus còn nhấn 
mạnh cách quản lý thời gian hiệu quả và tận dụng “giờ vàng” (giờ bản thân mỗi người 
làm việc hiệu quả nhất). Thông qua “triết lý” hũ đá, những thí sinh đến từ CLB Học tập – 
Nghiên cứu khoa học thuộc trường ĐH An ninh nhân dân cũng lưu ý việc quản lý thời 
gian. Hoàng Văn Khang, đội trưởng, lý giải: “Chúng ta thường than thở không đủ thời 
gian làm việc này việc nọ. Thực ra, chúng ta có thể tận dụng được thời gian nhiều hơn 
nếu như biết quản lý, sắp xếp thời gian hợp lý. Điều này giống như cái hũ đựng đầy đá 
rồi nhưng vẫn có thể tiếp nhận thêm những nắm cát vậy!”.  

 Tòa soạn thu nhỏ: Đội BCK07 (khoa Báo chí Truyền thông, trường ĐH Khoa 
học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh) cho biết các bạn đã xây dựng nhóm học tập 
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của mình như một tòa soạn thu nhỏ, trong đó nhóm trưởng đóng vai trò như là tổng biên 
tập. “Học ĐH là học nghề. Do vậy, chúng tôi thường xuyên trao đổi, tìm hiểu kỹ năng 
nghiệp vụ, cập nhật thông tin, việc làm… chuẩn bị tốt nhất cho ngày ra trường. Theo 
chúng tôi, để học tốt ĐH, bạn không nên là con mọt sách mà phải là người năng động và 
biết nắm bắt thông tin”, những nhà báo tương lai bày tỏ quan điểm. Được biết, thành viên 
BCK07 đều là những cộng tác viên năng nổ của một số tờ báo, tạp chí, kênh truyền hình. 
Theo đội này, từ khi áp dụng phương pháp trên, kết quả học tập của các bạn được nâng 
lên rõ rệt… 

   (Nguồn: Như Lịch – Báo Thanh Niên). 
5.9.1.6.  Kinh nghiệm học ngoại ngữ  

Lara Lomubus là một nữ phiên dịch nổi tiếng của Hungari, được tôn xưng là một kỳ 
tài ngoại ngữ. Bà đã thông hiểu hơn mười thứ tiếng như: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, 
Nhật, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan… Để hồi đáp những bức thư thỉnh nguyện từ khắp nơi 
trên thế giới, bà đã khái quát 9 kinh nghiệm học ngoại ngữ của bản thân sau nhiều nǎm 
mày mò học tập như sau: 

(1). Kiên trì học tập từng ngày, chỉ giành ra 10 phút cũng được. Buổi sáng là thời 
gian tốt nhất. Cǎn cứ vào đặc điểm trí nhớ của con người trong điều kiện tổng thời lượng 
tương đồng, hiệu quả học nhiều lần trong thời gian ngắn luôn tốt hơn học một lần trong 
thời gian dài. Nếu cách 3 ngày học 30 phút từ mới, không bằng mỗi ngày học và củng cố 
trong 10 phút. Sáng sớm khi vừa ngủ dậy não chúng ta chưa bị những tin tức hỗn tạp xâm 
nhập, khi học không bị tác động của tin tức hỗn hợp, tương tự như vậy, trước khi ngủ mà 
hoc tập, do sau đó không bị tác động của tin tức nên hiệu quả tương đối tốt. 

(2). Khi học đã chán nên thay đổi phương pháp và hình thức học. Thường xuyên 
sử dụng một phương pháp rất dễ khiến cho chúng ta cảm thấy đơn điệu nhàm chán và 
mệt mỏi, kể cả những người có nghị lực cũng không là ngoại lệ. Nếu thường xuyên thay 
đổi phương thức học, chẳng hạn như chuyển đổi từ đọc qua nghe từ viết qua hội thoai, 
xem bǎng hình... như thế sẽ khiến cho người học có cảm nhận mới mẻ, dễ dàng tiếp thu 
tri thức. 

(3). Không thoát ly ngữ cảnh. Đối với thanh thiếu niên, trí nhớ mang tính máy móc 
tương đối cao, đối với người trưởng thành, trí nhớ mang tính lý giải cao. Chỉ có những 
vấn đề đã được hiểu mới có thể cảm thụ một cách sâu sắc, mới ghi nhớ được. Liên hệ với 
ngữ cảnh chính là nhấn mạnh phương pháp hiệu quả của sự ghi nhớ mang tính lý giải. 

(4). Cố gắng dịch thầm những thứ bạn tiếp xúc, chẳng hạn như quảng cáo, câu chữ 
gặp ngẫu nhiên. Dịch thầm những thứ bạn tiếp xúc, có lợi cho việc mở rộng tri thức nâng 
cao khả nǎng phản ứng nhanh, khiến cho bản thân có thể nhanh chóng lấy từ câu, cú pháp 
từ trung khu đại não, phát hiện thấy không đủ thì lập tức bổ sung. 

(5). Chỉ có những cái đã được thầy giáo sửa chữa mới đáng ghi nhớ kỹ. Nghĩa là 
cần phải ghi nhớ những cái đã được khẳng định là đúng. Học ngoại ngữ, không chỉ nắm 
bắt những kiến thức đúng trong giáo trình, mà còn phải thông qua giáo trình phản diện để 
học được cách tránh phạm lỗi. Cho nên ngoài việc học tập những kiến thức đã được thầy 
giáo hiệu chỉnh ra, còn phải xem thêm một số sách giảng giải về lỗi thường gặp. 

(6). Học ngoại ngữ, cần phải phối hợp từ nhiều phương diện. Đọc báo, tạp chí, 
sách tham khảo, nghe đài, xem bǎng, tham dự các buổi đàm thoại. 

(7). Phải mạnh dạn tập nói, không sợ sai. Cần phải nhờ người khác sửa lỗi, không 
sợ xấu hổ, không nhụt chí. 
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(8). Thường xuyên viết và học thuộc những mô hình câu thường dùng. Học ngoại 
ngữ không nên "vơ đũa cả nắm", nên nắm những điểm cốt lõi. Nhìn từ kết cấu của ngoại 
ngữ, nắm được những cấu trúc câu thường dùng là rất quan trọng. Trong câu thường có 
các từ, ngữ pháp, cú  pháp và tập quán. 

(9). Cần phải tự tin, kiên trì mục đích đã định, sự kiên nhẫn sẽ tạo ra nghị lực phi 
thường và tài nǎng học ngoại ngữ. Một nhà tư tưởng Mỹ từng nói: "Tự tin là bí quyết 
quan trọng đầu tiên của sự thắng lợi". Nếu bạn không tin là bản thân sẽ học tốt ngoại ngữ 
thì chắc chắn bạn không bao giờ học giỏi được. Học ngoại ngữ và để sử dụng được ngoại 
ngữ cần phải có một quá trình. Với mức độ cao hơn là làm chủ được ngoại ngữ đó, bạn 
cần nắm được vốn từ vựng cần thiết, hiểu được các dạng ngữ pháp cơ bản, phải học, ôn 
luyện và thực hành nhiều ngày, nhiều giờ và nên lưu ý là khi bắt đầu học ngoại ngữ thì 
phải tin tưởng vào bản thân, tin rằng mình sẽ ghi nhớ được và nhất định sẽ thành công... 
Vì thế, hãy đừng nôn nóng! Đối với việc học ngoại ngữ, kinh nghiệm cho thấy: “đầu tư 
thời gian” cũng là một yếu tố quan trọng. 

          (Nguồn: www.hoctienganh.com). 
5.9.1.7.  Học để biết hay học để làm? 

Khi còn bé chúng ta thường được ba mẹ khuyên rằng: “Con ơi cố học để biết thật 
nhiều, để thi tốt, để đạt điểm cao”. Ta lớn lên với tâm thế, học để lấy kiến thức là chính.  

Học để biết thật nhiều, nhưng học để biết liệu đã đủ, hay chăng chúng ta cần học để 
làm nhiều hơn. Trong tiềm thức chúng ta đã luôn có một ý nghĩ rằng “học là để biết”. 
Chính vì thế mà SV Việt Nam luôn được coi là biết rất nhiều. Cái gì chúng ta cũng đọc, 
cũng quan tâm nhưng chúng ta không thật sự đi sâu vào một lĩnh vực, một vấn đề nào. 
Thế nên nếu hỏi thật cặn kẽ thì hóa ra ta lại chẳng biết gì. Đương nhiên không phải tất cả 
các bạn SV đều như vậy. Những bạn mong muốn tìm hiểu sâu về vấn đề mình quan tâm, 
đã không biết thì thôi, đã biết thì phải hiểu thật cặn kẽ thì thường sẽ thành công trong sự 
nghiệp sau này. Ví như các cụ đã bảo “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết” hay như 
việc bạn nhìn thấy người ta cắt kim cương. Kim cương là một vật thể siêu cứng, không 
một thứ kim loại nào có thể cắt được kim cương. Vậy người ta làm cách nào để cắt được. 
Rất đơn giản, người ta dùng tia laze, tia laze chính là một đại diện cho sự tập trung, và 
thử hỏi nếu chùm tia laze đó không tập trung vào một điểm thì liệu nó có cắt được kim 
cương không.Việc học cũng vậy, nếu học dàn trải, học để biết thật nhiều thì hiệu quả sẽ 
không cao. Tôi không phản đối việc học để lấy kiến thức. Học để mưu cầu kiến thức là 
một điều hết sức hoan nghênh. Nó giúp cho bạn trở nên uyên bác, hiểu biết hơn. Nhưng 
liệu học để biết đã đủ hay chưa? 

Ngày xưa chưa có Internet, chưa có công cụ tìm kiếm Google thì người biết nhiều 
sẽ rất có lợi ích. Học không chỉ để biết, học còn để hiểu và quan trọng hơn là học để làm 
và làm chuyên nghiệp. Ngày nay đang là thời đại công nghệ thông tin, khi mà lượng 
thông tin là bình đẳng với nhau. Ta có thể ngồi ở nhà để tìm kiếm mọi thông tin liên quan 
đến một vấn đề nào đó ta quan tâm.Ta có thể giao tiếp với những chuyên gia cách chúng 
ta hàng ngàn cây số. Ta có thể tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ trên mạng. Khi đó điều 
gì sẽ xảy ra. Liệu trí nhớ của ta có thể hơn được một công cụ tìm kiếm như Google. Khi 
mà lượng thông tin được tiếp cận một cách dễ dàng thì chúng không còn tạo nên sự cạnh 
tranh nữa. Con người không thể hơn nhau bởi thông tin và kiến thức họ biết nữa, họ chỉ 
có thể hơn nhau bởi kỹ năng tra cứu thông tin mà thôi. 

Một điều nữa mà chúng ta phải công nhận rằng, xã hội không dùng được kiến thức 
trong đầu chúng ta, chỉ khi nào ta biến kiến thức đó thành sản phẩm dùng được thì khi đó 
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kiến thức mới thực sự có giá trị. Nhiều người khoe rằng ta rất giỏi, ta biết rất nhiều, ta sẽ 
làm thay đổi cả thế giới nhưng chỉ khi nào chúng ta đem áp dụng những kiến thức đó vào 
trong thực tế cuộc sống hay trong công việc của chúng ta thì ta mới thấy được giá trị thực 
sự của nó. Chúng ta cũng thấy rằng trong xã hội có nhiều người rất có tiềm năng, nhưng 
xã hội không cần tiềm năng mà cần những người làm được việc. Tiềm năng mà không 
được phát huy đúng lúc, đúng chỗ thì cũng sẽ bị phí phạm. Một hành động còn hơn một 
đống lời bàn, một hành động bằng mười suy nghĩ. 

Vậy điều quan trọng nhất để tạo nên lợi thế cạnh tranh chính là thay đổi tư duy. Từ 
việc nghĩ rằng học để biết, học để thi chuyển sang cách nghĩ học là để làm. 

Khi ta tư duy học để làm thì ta sẽ biết học trọng tâm vào cái gì. Cái gì xã hội thật sự 
cần. Ta sẽ biết được cái gì bắt buộc phải học, cái gì cần học, cái gì nên học. Khi đó ta sẽ 
tìm được điểm giao nhau giữa những cái ta học và những cái xã hội cần. Điều đó cũng 
giống như đường cung và cầu trong kinh tế học. Khi ta học đúng cái xã hội cần thì ta sẽ 
thành công. Khi tư duy học để làm, ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc trau dồi kỹ năng. 
Ví dụ như rất nhiều người cảm thấy lúng túng khi phải trình bày một đề tài hay một dự 
án. Công việc chuẩn bị rất công phu, đề án làm rất hoàn thiện nhưng không thể diễn tả 
hết được điểm tốt, điểm khác biệt của đề án và dẫn tới việc không thuyết phục được 
người khác ủng hộ đề án. 

Khi ta tư duy học để làm ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến kinh nghiệm thực tế thay vì 
lý thuyết đơn thuần. Các bạn SV sẽ đi làm thêm để có được nhiều kinh nghiệm hơn, tự 
tin hơn, giao tiếp giỏi hơn. Và khi đó tự các bạn đã làm thu hẹp khoảng cách giữa những 
cái biết và những cái làm được. 

Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy, học để biết thì biết rất nhiều, học để thi thì kết quả 
thi sẽ tốt, học để làm thì sẽ có khả năng làm việc tốt, sẽ thích ứng nhanh với môi trường 
làm việc sau này. 

(Nguồn: Bài viết của ông Giang Phú Cường – Giám đốc Vườn Ươm Doanh nghiệp 
Tâm Việt trên  www.hoctienganh.com). 

5.9.1.8. Giới thiệu bài viết của Tiến sĩ John Vũ 

TS. John Vũ - thành viên của Ban Tư vấn Kỹ thuật (Technical Advisory Board) 
thuộc IEEE Software, thành viên của Học viện Khoa học Mỹ, Giáo sư trợ giảng tại Đại 
học Carnegie Mellon, Đại học Seattle và là giảng viên cao cấp tại một số trường đại học 
quốc tế khác. 

Khi tốt nghiệp trung học, các bạn kết thúc một “hình thức giáo dục” nhưng một số 
bạn sẽ bắt đầu một “hình thức giáo dục” khác: Giáo dục đại học. Có lẽ các bạn đều háo 
hức nhưng cũng ít nhiều lo lắng về tương lai? Liệu bạn có thành công hay không? Liệu 
bạn có khả năng xây dựng nghề nghiệp hay trở thành người thất nghiệp? 

Trong nhiều năm, tôi đã nói chuyện với rất nhiều người như các bạn. Tôi thấy rằng 
đa số không có đủ thông tin về nhu cầu công nghiệp hay xu hướng thị trường để quyết 
định về nghề nghiệp của họ. Có nhiều thông tin sai và quan niệm không đúng về giáo dục 
đại học, bằng cấp, và lĩnh vực học tập. Đó là lí do tại sao tôi viết những bài này để chia sẻ 
với các bạn về giáo dục đại học, nhu cầu hiện hành, cùng xu hướng thị trường toàn cầu. 

Năm ngoái, một SV nói với tôi rằng anh ta chán nghe lời khuyên của những người lớn 
tuổi như cha mẹ anh ta vì họ không hiểu anh chút nào. Tôi khuyên anh ta rằng mặc dầu 
lời khuyên của cha mẹ nghe có thể chán nhưng nếu anh “biết nghe” một cách chăm chú, 
anh sẽ hiểu được rằng không lâu trước đây cha mẹ của anh cũng giống y hệt như anh vậy. 
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Họ cũng là những thanh niên, thiếu nữ, đầy nhiệt tình với cuộc sống và có lẽ họ cũng có 
cùng cảm giác với cha mẹ của họ như thế. Có lẽ họ cũng thấy lời khuyên của cha mẹ họ 
là chán vì người lớn không bao giờ hiểu được tuổi trẻ. Thế rồi họ có anh và cuộc sống 
của họ thay đổi vì họ phải có trách nhiệm với anh. Họ phải làm việc vất vả để nuôi nấng 
anh. Họ phải phấn đấu, vật lộn với mọi khó khăn, họ phải mua thức ăn, quần áo, trả tiền 
cho giáo dục của anh và các thứ mà anh cần. Vì họ quan tâm tới tương lai của anh, họ đã 
cho anh những lời khuyên mà anh cảm thấy chán vì anh nghĩ rằng họ không hiểu anh. 
Tuy nhiên, nếu bình tĩnh, anh sẽ thấy rằng cha mẹ anh đã vượt qua nhiều chướng ngại 
trong đời họ để nuôi anh, và họ biết nhiều hơn anh vì kinh nghiệm của họ. Vì họ yêu anh, 
họ muốn cho anh những lời khuyên để anh không phạm sai lầm trong cuộc sống. Tôi 
không biết liệu anh ta có hiểu tôi hay không vì phản ứng của anh ta vào lúc đó không rõ 
ràng. 

Tôi chắc một số bạn vẫn muốn làm điều bạn thích hơn là nghe theo cha mẹ bạn 
hoặc đọc lời khuyên của tôi. Cũng giống như cha mẹ các bạn, tôi lo cho bạn vì tôi nghĩ 
rằng bạn có thể phạm “sai lầm nghiêm trọng” ảnh hưởng tới cả đời bạn. Dĩ nhiên ai cũng 
sai lầm và học từ chúng nhưng tôi hi vọng rằng bạn sẽ không phạm “sai lầm nghiêm 
trọng” mà bạn sẽ hối tiếc về sau. 

Giống như cha mẹ bạn, tôi cũng khuyên nhưng từ vị trí của một người đã từng làm 
việc trong công nghiệp nhiều năm và cũng là một giáo sư hiểu rõ hệ thống giáo dục. Tôi 
muốn MỌI SV đều thành công với nghề nghiệp của họ, có trách nhiệm với gia đình, và 
với xã hội của họ. Đó là lí do tại sao tôi viết những bài này, chia sẻ suy nghĩ của tôi với 
các bạn. Tôi không mong các bạn đồng ý với tôi nhưng nếu nó cung cấp cho bạn thông 
tin hữu dụng nào đó, giúp cho bạn đặt chiều hướng rõ ràng trong cuộc sống hay trong 
nghề nghiệp của bạn thì tôi cũng vui lắm rồi. 

Giáo dục truyền thống hội tụ vào việc thu lấy bằng cấp. Bằng cấp là một đảm bảo 
về tri thức nào đó. Điều đó có tác dụng trong quá khứ nhưng không còn có tác dụng ngày 
nay nữa, nó là thứ đã lỗi thời rồi. Bằng cấp không đảm bảo được gì vì nhiều người có 
bằng cấp nhưng không có tri thức hay kĩ năng, và họ không làm được gì mấy. Ngày nay 
tri thức và kĩ năng mới có thể giúp bạn đạt được được điều bạn muốn. Hiện thời phần lớn 
các công ty đều đánh giá kĩ năng trước khi thuê bạn cho nên ĐỪNG dựa vào bằng cấp 
mà phải dựa vào kĩ năng của bạn để kiếm việc làm. Điều đó nghĩa là bạn phải học hành 
chăm chỉ và phát triển các kĩ năng được cần. Khi bạn có tri thức và kĩ năng, bằng cấp chỉ 
là “sản phẩm phụ”. ĐỪNG để ý quá nhiều vào mảnh bằng, mà tập trung vào kĩ năng. Vấn 
đề là ngày nay công nghệ thay đổi nhanh, và ngày cành nhanh hơn. Kĩ năng bạn học ở 
trường hôm nay có thể không là kĩ năng bạn cần trong tương lai. Do đó bạn phải liên tục 
học những điều mới để thu được kĩ năng đúng với nhu cầu của thị trường. 

Trong đại học, bạn sẽ học rất nhiều, kể cả việc học từ thất bại. ĐỪNG sợ thất bại 
vì “Thất bại là mẹ thành công”. Nếu bạn không sẵn lòng học từ sai lầm, bạn sẽ không bao 
giờ đạt tới tiềm năng của bạn. Khi tôi còn là SV, tôi đã phạm nhiều sai lầm, tôi đã bỏ lớp 
để đi chơi với bạn, tôi đã học ghi nhớ, để qua được kì thi, và tôi đã trượt vài lớp nhưng tôi 
đã học từ những sai lầm này và điều đó đã làm cho tôi thành SV khá hơn. Chẳng hạn khi 
xưa tôi đã không học nhiều trong lớp “Differential Equations.” và bị điểm kém. Tôi đã 
phải học lại lớp này và thậm chí ngày nay, tôi vẫn nhớ điều tôi đã học trong lớp đó. Thầy 
giáo dạy lớp đó bảo tôi: “Phạm sai lầm là tốt chừng nào em chỉ phạm nó một lần. Thầy 
thà để em phạm sai lầm ở trường và trong lớp còn hơn là phạm sai lầm về sau trong cuộc 
sống.” Tôi thích lời khuyên đó và thường dùng câu đó cho các SV của tôi. 
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Ngày nay nhiều SV đặt ưu tiên việc học qua điểm số. Nếu họ được điểm “A” điều 
đó có nghĩa là họ giỏi hơn SV được điểm “B” nhưng đó là sai lầm vì điểm cao KHÔNG 
có nghĩa gì cả nếu bạn không nhớ bạn đã học gì. Chúng ta hãy thực tế, bạn KHÔNG vào 
đại học vì điểm số, bạn vào đại học để học, để nghĩ, để phát triển năng lực suy luận, để 
phát triển các kĩ năng, để tổ chức các ý tưởng thành gì đó có ích mà bạn có thể áp dụng. 

Trong thời gian đi học, bạn tôi và tôi học cùng bốn môn và anh ấy được điểm “A” 
trong cả bốn môn nhưng tôi thì không và tôi phải mất một thời gian để vượt qua cảm giác 
thua kém đó. Tôi đã ghen tức vì không được điểm tốt và đã cố gắng trong ba năm nhưng 
anh ta bao giờ cũng vượt qua trước. Anh ta hoàn thành ba năm đầu đại học với điểm hàng 
đầu trong mọi môn trong khi tôi không được thế mãi cho tới năm cuối đại học. Khi được 
điểm hàng đầu vào năm thứ tư, tôi không cảm thấy sung sướng như tôi nghĩ. Vào lúc đó, 
tôi không còn quan tâm về điểm số nữa vì tôi đã học được rằng tri thức và kĩ năng tôi thu 
được quan trọng hơn điểm “hoàn hảo”. Thế giới này có rất nhiều người tốt nghiệp với 
điểm số cao vì họ giỏi ở trong trường. Sau khi tốt nghiệp với điểm hoàn hảo, nhiều 
người không thành công với "điểm số thực" của cuộc đời. 

Là SV, bạn phải phát triển năng lực suy nghĩ ngoài những điều có trong sách giáo 
khoa, hay trong các lí thuyết hàn lâm. Bạn phải có khả năng “kết nối các dấu chấm” như 
Steve Jobs thường nói và phát triển cách nhìn riêng của bạn về thế giới quanh bạn. Có ý 
tưởng riêng và biết cách áp dụng tri thức là mục đích tối thượng của giáo dục. 

Thanh niên bao giờ cũng đam mê về cái gì đó. Dù nó là âm nhạc, văn học, thể thao, 
và các thứ khác vì đây là “hương vị cuộc  

đời”, nó làm giầu cho tâm hồn và cá tính của bạn cho nên ngoài việc học tập, bạn 
cần tìm ra một thứ giải trí nào đó để tận hưởng nữa. Khi tôi còn trẻ, tôi đọc mọi loại sách, 
bất kì sách gì tôi có thể có được nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu lựa chọn một số sách nào 
đó vì mối quan tâm của tôi thay đổi. Khi tôi học ở Mĩ, thư viện có nhiều sách và tôi có 
nhiều cơ hội để học nhiều hơn từ sách vì tôi dành hầu hết thời gian của tôi trong thư viện. 
Thậm chí ngày nay tôi thường đọc nhiều sách mỗi tháng. Nếu bạn không có cái gì đó để 
làm giầu cho cuộc sống của bạn, như âm nhạc, sách vở, nghệ thuật v.v bạn có thể bỏ lỡ 
nhiều điều trong cuộc sống. 

Là SV, bạn sẽ gặp gỡ nhiều người, một số người tốt và một số thì không, một số 
trưởng thành và một số chưa trưởng thành. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận trong việc chọn 
bạn. Tình bạn thực sự là điều kéo dài nhiều năm chứ KHÔNG chỉ một thời gian ngắn. 
Người bạn tốt là người bạn có thể tuỳ thuộc vào khi cần sự khuyến khích hay ai đó có thể 
giúp bạn vượt qua chướng ngại. Bạn cần ai có thể lắng nghe vấn đề của bạn và cung cấp 
lời khuyên tốt. Người bạn tốt là người đặt việc giúp bạn lên trên quyền lợi của họ vì họ lo 
cho bạn và sẵn lòng giúp bạn. 

Là SV, bạn có lẽ đọc sách, tiểu thuyết, xem phim lãng mạn về thời gian ở đại học 
nơi SV tận hưởng “những điều tốt nhất trong đời họ.” ĐỪNG tin những điều đó vì chúng 
không là gì ngoài hư cấu. Bạn vào đại học để được giáo dục, để học, và để trưởng thành 
là người có trách nhiệm. Bạn vào đại học để nghiên cứu, để làm bài tập, để làm bài thi, 
KHÔNG để tận hưởng cuộc sống vô trách nhiệm như vài phim đã gợi ý. 

Đại học KHÔNG phải là trung học vì bạn trưởng thành thành người có trách nhiệm. 
ĐỪNG rơi vào trong quan niệm rằng “Cuộc sống là ngắn và bạn phải tận hưởng nó khi 
còn trẻ” đây là những ý tưởng cho tiểu thuyết nhưng chúng KHÔNG phải sự thực. Bạn sẽ 
có nhiều thời gian để tận hưởng sau khi hoàn thành việc học. Bạn có thể không thoải mái, 
chán nản và cảm thấy cô độc bây giờ, nhưng vào tuổi này, điều đó là thông thường vì ai 
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cũng có những tâm trạng tương tự và bạn không phải là người duy nhất. Hầu hết SV đều 
có những tâm trạng như thế nhưng bạn phải học cách vượt qua nó cũng như bất kì cám dỗ 
nào làm bạn sao lãng bạn khỏi mục đích giáo dục. Đừng vội vàng chạy theo những cám 
dỗ đó mà bạn có thể hối tiếc về sau bởi vì mọi thứ đều phải đợi cho tới khi bạn sẵn sàng. 
Là SV bạn phải trưởng thành trở nên người có trách nhiệm với mọi hành động của mình. 
Bạn nên nhớ bất kỳ một hành động nào cũng có những hậu quả và bạn phải biết rõ những 
hậu quả này trước khi hành động. 

Là SV, bạn có nhiều thứ để học cho nên hãy để thời gian hành động, đừng vội vã vì 
trưởng thành cần thời gian để phát triển tốt. Bạn có tri thức, kĩ năng và động cơ để thành 
công nhưng bạn cũng cần hiểu rằng giáo dục của bạn là KHÔNG chỉ về có việc làm, hay 
làm ra tiền mà nhiều hơn nữa. Bạn phải học về lòng biết ơn với cha mẹ, thầy giáo, bạn bè 
, xã hội, và đất nước bạn. Bạn phải biết dùng kĩ năng của bạn để đóng góp cho xã hội của 
bạn bằng việc là người lương thiện, có trách nhiệm trong mọi việc làm và biết đóng góp 
cho đất nước bạn. 

Bạn phải học làm gì đó hữu ích với cuộc đời của bạn và cải thiện cuộc sống của 
những người khác. Bạn vào đại học để được giáo dục và cũng để phát triển nhân cách của 
bạn để trở thành người tốt, công dân tốt, bằng việc có một đời sống có ý nghĩa. 

(Nguồn: Giáo sư John Vũ – Viện Trưởng Viện nghiên cứu phần mềm – Đại học 
Carnegie Mellon) 

5.9.1.9.  Kỹ năng SV cần để “sống sót” sau khi ra trường 

Theo Tony Wagner – Khoa Giáo dục – Đại học Harvard thì:   SV hiện đại có thể 
“chết chìm” trong cuộc sống, vì các trường học chỉ dạy họ cách làm các bài thi. Ông cho 
rằng dạy–học–để–thi không chỉ khiến SV nản học, mà còn cản trở việc truyền dạy 7 “kỹ 
năng sống còn” mà SV nào cũng cần có trước khi tốt nghiệp.  

Wagner thường xuyên nghe hai điều, được lặp đi lặp lại từ các nhà tuyển dụng: 
“Chúng tôi cần những người có thể đặt những câu hỏi hay, và chúng tôi cần những người 
có thể lôi kéo người khác vào những cuộc trò chuyện sâu sắc”. Ông kể: “Khi tôi hỏi các 
nhà tuyển dụng là họ có cần những SV thông thạo phiên bản phần mềm mới nhất không, 
họ nói KHÔNG. Công nghệ phát triển quá nhanh, nên từ thời điểm SV tốt nghiệp cho đến 
khi kiếm được việc làm thì công nghệ đã thay đổi rồi. Họ không ngại phải đào tạo nhân 
viên về công nghệ mới – nhưng chẳng ai có thể dạy người khác cách suy nghĩ cả”. Và 
ông kể một “Chuyện vui có thật”: “Tôi đến thăm một phòng thí nghiệm khoa học. Một 
nhóm học viên gặp trục trặc: thiết bị đốt khí bị bốc khói. Nhưng họ chẳng làm gì cả, chỉ 
ngồi chờ giáo viên đến sửa. Tôi lại gần họ và hỏi: “Có chuyện gì thế?”. Một em đáp: “Em 
không biết, nó không hoạt động”. Tôi nhìn cả nhóm và hỏi: “Vậy giả thiết của các em là 
gì?”. Tất cả đều ngây ra. Cuối cùng, một em đáp: “À, giả thiết, đó là một trong những từ 
bọn em học trong phần từ vựng hồi trước, nhưng em chẳng hiểu nó nghĩa là gì”. 

Đúng là bạn có thể có tất cả những thiết bị và công nghệ mà bạn muốn. Nhưng nếu 
chỉ–học–để–thi thì bạn có thể qua được bậc trung học, thậm chí qua được bậc đại học, 
nhưng lại không thể tham gia vào lực lượng lao động chất lượng cao. 

Wagner đưa ra một danh sách 7 “kỹ năng sống còn” mà SV cần để thành công 
trong thế giới thông tin ngày nay, và theo ông, các trường đại học cần đảm bảo SV có 
được những kỹ năng này trước khi tốt nghiệp: 

(1). Giải quyết vấn đề và suy nghĩ theo kiểu phân tích – đánh giá. 
(2). Hợp tác trong các mạng lưới và lãnh đạo bằng ảnh hưởng của mình. 
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(3). Nhanh nhẹn và thích nghi. 
(4). Chủ động hành động. 
(5). Viết và giao tiếp bằng lời hiệu quả. 
(6). Tiếp cận và phân tích thông tin. 
(7). Tò mò và có khả năng tưởng tượng, sáng tạo. 
 “Chúng ta không nên chỉ lo đảm bảo các bài thi hằng năm bất chấp cái giá phải trả là 

SV của chúng ta không thể thành công trong cuộc sống. Có những điều nhất định cần 
thay đổi” – Wagner kết luận. 

 (Nguồn: Mỹ Dung – Báo SV). 
5.9.2.  Để nghiên cứu khoa học hiệu quả 
Tóm tắt bài viết “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” của TS. Đinh Tuấn Hải 

– Trường Đại Học Quốc Gia Yokohama. 
Bài viết đúc rút những suy nghĩ, kinh nghiệm của tác giả trong thời gian nghiên cứu 

và học tập tại Nhật Bản. 
 Thế nào là một nghiên cứu khoa học? 
Một nghiên cứu khoa học cần đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu dưới đây:  
 Phát hiện điều mới trong các quy luật và đặc tính của tự  nhiên hoặc của xã hội. 
 So sách giữa hai hoặc nhiều hiện tượng của tự nhiên hoặc của xã hội để chỉ ra sự 

giống nhau và khác nhau giữa chúng. 
 Tìm kiếm phương pháp để giải quyết các khó khăn, trục trặc đang cản trở sự phát 

triển của tự nhiên và xã hội. 
 Thay đổi hoặc lợi dụng các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội để phục vụ tốt hơn 

cho con người và môi trường xung quanh. 
 Nghiên cứu các hiện tượng/công việc đã xảy ra/thực hiện trong quá khứ để rút ra 

bài học cho hiện tại và tương lai. 
 Dự đoán tương lai để có các hành động phù hợp trong hiện tại. 
 Trình tự các bước cần tiến hành trong nghiên cứu khoa học: 
 Bước 1: Mô tả các khó khăn trên thực tế 
Là sự mở đầu cho một nghiên cứu. Có rất nhiều nghiên cứu  không chỉ ra được 

các khó khăn hiệu hữu vì vậy tác giả không biết được tại sao những nghiên cứu này lại 
được tiến hành và nhằm mục đích gì? 

 Bước 2: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan 
Đây là thời gian tìm hiểu xem vấn đề dự định nghiên cứu đã và đang được nghiên 

cứu bởi các học giả khác chưa, ở mức độ nào qua đó có thể học những điều hay và tránh 
được việc lặp lại trong nghiên cứu trước. Nếu bắt tay vào nghiên cứu ngay sẽ không có 
một cái nhìn tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu. 

 Bước 3: Xác định mục tiêu nghiên cứu 
Mục tiêu nghiên cứu là những dự định đặt ra để giải quyết được các khó khăn 

đã chỉ ra ở bước 1. Nghiên cứu viên phải luôn bám theo các mục tiêu đã đề ra trong suốt 
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quá trình và phải hoàn thành chúng trước khi nghiên cứu được khép lại. Các nghiên cứu 
hiện nay thường thể hiện rất rõ ràng phần này. 

 Bước 4: Phương pháp nghiên cứu 
Đây là phần chỉ ra hướng nghiên cứu mà nghiên cứu viên muốn tiến hành để đạt 

được mục tiêu đề ra trong bước 3. Thông thường, các phương pháp thu thập dữ liệu hay 
thí nghiệm và phân tích chúng phải được thể hiện rõ. Ngoài ra, các giả thuyết và phạm vi 
nghiên cứu, kinh phí và thời gian cần thiết, các đề xuất dự định, … cũng cần phải được 
chỉ ra một cách rõ ràng. 

 Bước 5: Thu thập dữ liệu thực tế hoặc giả định cụ thể 
Dữ liệu là phần rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Chúng có thể được 

thu thập qua quá trình điều tra tại hiện trường hoặc là dữ liệu giả định thu được từ thí 
nghiệm, mô phỏng. Những dữ liệu này có thể chỉ ra những phát triển của thực tế trong 
quá khứ và hiện tại, qua đó có thể dự đoán tương lai, so sánh với lý thuyết,… Thông 
thường, giai đoạn thu thập dữ liệu tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của người 
nghiên cứu và sự chính xác của dữ liệu sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng của nghiên 
cứu. 

 Bước 6: Phân tích dữ liệu hoặc chạy chương trình 
Đến đây nghiên cứu khoa học sẽ có 2 hướng đi. Một là phân tích các dữ liệu thu 

thập được để có các kết luận cho những điều đã và đang xẩy ra trong thực tế, từ đó có các 
đề xuất cho tương lai. Một cách khác là lập ra các chương trình máy tính để mô phỏng, 
tính toán lý thuyết dựa vào hoặc so sánh với các dữ liệu thực tế. Phần này thường liên 
quan tới các chuyên môn sâu nên chỉ có những người có cùng lĩnh vực nghiên cứu mới 
hiểu và quan tâm đến, còn độc giả thông thường nói chung không chú ý đến. 

 Bước 7: Phát hiện hoặc đề xuất cái mới 
Thường mỗi nghiên cứu khoa học sẽ tiến đến kết thúc sau khi một vài phát hiện 

hoặc đề xuất mới được đưa ra. Những điều mới này chính là kết quả cuối cùng của 
nghiên cứu có thể áp dụng làm cho thực tế hiện tại và tương lai tốt hơn và phải thỏa mãn 
được các mục tiêu nghiên cứu đề ra trong bước 3. Nhiều nghiên cứu không thể hiện rõ 
phần này sẽ gây khó hiểu cho người đọc. Tác giả đề nghị phần này phải tách ra riêng biệt, 
không nên gộp vào phần phân tích dữ liệu hoặc phần kết luận. 

 Bước 8: Kết luận 
Đây là phần cuối cùng và được độc giả chú ý đến trước tiên để xem kết quả của 

nghiên cứu rồi sau đó mới đến các phần khác nếu có quan tâm. Từ “kết luận” cũng đã thể 
hiện rõ ý nghĩa của nó. Từ “kết” có nghĩa là kết thúc, tổng kết. Người nghiên cứu phải 
đúc kết lại toàn bộ nghiên cứu theo một trình tự khoa học và ngắn nhất để người đọc có 
thể hình dung tổng thể toàn bộ quá trình. Từ “luận” là bình luận các kết quả thu được về 
thực tế nghiên cứu xem tốt hay xấu, thỏa mãn hay chưa thỏa mãn, … . Tác giả thấy đa 
phần các nghiên cứu chỉ chú trọng đến phần “kết” và chưa có phần “luận”. 

Ngoài phần kết luận, các nghiên cứu nên có thêm các phần bổ trợ như đề xuất áp 
dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế, các nghiên cứu cần được tiến hành trong tương lai, 
những hạn chế của nghiên cứu,….Các phần bổ trợ này dùng để nhấn mạnh phần nghiên 
cứu chính, thể hiện tính khả thi và khả năng áp dụng kết quả đạt được để củng cố/làm tốt 
hơn thực tế hiện tại và tương lai. 

 Những điều nên và không nên làm trong nghiên cứu khoa học: 
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 Trung thực trong nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học phải  
phản ánh trung thực và đầy đủ các kết quả, phát hiện, dẫu rằng chúng có thể không 

giống với các dự định ban đầu. Việc che đậy những thiếu sót, sai lầm hay sửa đổi dữ liệu, 
kết quả phải tuyệt đối không bao giờ được cho phép. Trích dẫn, số liệu lấy từ các nghiên 
cứu khác cần phải chỉ rõ nguồn gốc để thể hiện chúng là tài liệu tham khảo, không phải 
kết quả của nghiên cứu này và cũng là cách tôn trọng những nghiên cứu trước. 

 Ứng xử có đạo đức trong nghiên cứu: Có những điều nếu người nghiên cứu làm 
hoàn toàn không phạm luật nhưng không có tính đạo đức nghề nghiệp, vì vậy nên tránh 
nếu có thể. Phạm phải điều cấm này có thể vô tội trước pháp luật, nhưng sẽ bị lên án, coi 
thường bởi đồng nghiệp, bạn bè và bị day dứt lương tâm. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới 
uy tín của người nghiên cứu, thái độ nghi ngờ và thiếu hợp tác của mọi người, dẫn đến 
việc gặp phải nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới chất lượng của các nghiên cứu sau này. 

 Chọn đề tài nghiên cứu hợp lý: Nên tiến hành các nghiên cứu có tính thực tiễn 
cao, có thể áp dụng vào thực tế để tạo ra lợi ích cho bản thân và xã hội. (…). Thông 
thường sức nghiên cứu đến mức nào thì nên tiến hành nghiên cứu ở mức đấy mà thôi, 
theo kiểu “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, đừng tiến hành những dự án quá tham vọng vượt quá 
khả năng, thời gian và nguồn tài chính cho phép.  

 Thời gian nghiên cứu: Một nghiên cứu cần phải được tiến hành liên tục và không 
có nhiều gián đoạn dài để tránh tốn thời gian cho việc tái khởi động và xem xét lại các 
phần đã làm.  

 Công bố kết quả nghiên cứu: Các kết quả nghiên cứu cần được công bố nhiều 
nhất và sớm nhất có thể. Đây chính là cách thông báo cho ra công chúng những gì đề tài 
nghiên cứu đã thực hiện để nhận được các phê bình, nhận xét phục vụ cho việc hoàn 
thiện nghiên cứu hơn nữa. Việc công bố rộng rãi là cách chứng minh sự trung thực, 
không cóp nhặt từ nghiên cứu khác hoặc cũng là cách đóng góp trở lại cho khoa học, giúp 
những người đi sau có tài liệu tham khảo và trả ơn những người đi trước mà đề tài đã 
tham khảo đến.  

 Người hướng dẫn: Như đã nói ở trên thì Người hướng dẫn, mỗi người một tính 
cách; do vậy, mối quan hệ với Người hướng dẫn không phải lúc nào cũng tốt đẹp cả. Một 
khi bạn đã chọn người hướng dẫn thì bạn nên chịu sự hướng dẫn của họ. Điều quan trọng 
là bạn có thể nhận ra được những điều chưa đúng trong hướng dẫn của họ để khi trở 
thành người nghiên cứu độc lập, bạn tránh được những sai lầm đó. 

 Bảo vệ kết quả nghiên cứu: Khi nghiên cứu chưa hoàn thành và chưa được công 
bố, người nghiên cứu nên có những biện pháp cần thiết để bảo vệ những thông tin nhạy 
cảm hoặc những kết quả có thể bị sử dụng bởi người khác. Điều này là cần thiết để tránh 
những điều đáng tiếc sau này có thể dẫn đến tranh chấp không cần thiết. Ngoài ra, việc 
lưu giữ số liệu cần được làm theo định kỳ và cất giữ ở ít nhất 2 nơi để tránh việc mất dữ 
liệu trong máy tính hoặc các bản in ra. Việc xuất bản, ấn hành hay đăng báo cũng là cách 
tốt để đỡ mất công trong việc bảo vệ dữ liệu hoặc các kết quả nghiên cứu. 

 Dịch tài liệu nước ngoài: Việc dịch tài liệu nước ngoài, sửa đổi chút ít và coi như 
đấy là nghiên cứu của mình; theo tác giả thì đấy không phải là các nghiên cứu khoa học 
vì những người đó không hề có nghiên cứu, không có mục tiêu rõ ràng và cũng không 
giải quyết được khó khăn của thực tế. Những bài dịch này chỉ có tác dụng phổ biến kiến 
thức và hướng vào những độc giả kém hiểu biết hơn. 

5.9.3.  Để bảo toàn trong những tình huống nguy cấp 
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 Bạn cần học “Kỹ năng tự vệ” 
 Kỹ năng tự vệ là kỹ năng tự giải thoát cho bản thân trong lúc cấp bách và nguy 

hiểm hoặc bị uy hiếp.  
 Khóa học “Kỹ năng tự vệ” sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật tự 

vệ và phòng vệ, cách phản ứng vận động trong các tình huống cơ bản, từ đó giúp bạn biết 
cách tự bảo vệ mình. Ví dụ, bạn có thể chọn bộ môn Aikido. Thế võ này không thiên về 
tấn công mà thiên về tự vệ là chính vì mượn sức đối thủ để đánh trả. Ngay cả khi bạn có 
thể không quật ngã được tên côn đồ nhưng cũng biết cách né tránh và khi té ngã cũng có 
phương pháp nên hạn chế chấn thương.  

 Hiện nay Nhà văn hóa Thanh niên, thiếu nhi cấp thành và Trung tâm Thể dục thể 
thao các quận tại Tp. Hồ Chí Minh hầu như đều có dạy môn võ này. Bạn có thể liên hệ để 
học vào thời gian hợp lý. Ngoài ra, bạn tham khảo thêm về các kỹ năng phòng vệ trên 
trang web: www.kynangtuve.com 

 Trong một số trường hợp nguy cấp, khi bạn chưa kịp trang bị các thế võ phòng 
vệ 

Bạn cần bình tĩnh để nắm bắt tâm lý đối phương. Thường thì kẻ gian hay có tâm 
lý sợ sệt, sợ người ta biết và sợ người ta chống đối. Bạn hãy làm cho đối phương càng tự 
tin nhiều càng tốt bằng cách tỏ ra sợ sệt trước để đối phương sao lãng sự chú tâm đến bạn 
rồi dùng lòng bàn tay quẹt qua mặt cho kẻ gian nhắm mắt, buông tay theo phản xạ trong 
chốc lát và bạn nhanh chóng tự giải thoát. Đây chỉ là giải pháp tình thế. Cách tốt nhất là 
bạn cần đi học kỹ thuật tự vệ một cách bài bản để tự tin đối phó với các tình huống xấu. 
Cần ghi nhớ là dùng trí lực tốt hơn nhiều so với việc chỉ dùng vũ lực.  
          

(Nguồn: www.vanhoaphuongdong.com). 
5.9.4.  Để thành công 
Để thành công, bạn cần nhiều nỗ lực và yếu tố hỗ trợ. Mức độ  
thành công của mỗi người tùy thuộc vào xuất phát điểm, phẩm chất, năng lực, hoàn 

cảnh và tính cách của người ấy. Vì vậy, thật khó để có được con đường chung cho sự 
thành công của tất cả mọi người. Những thông tin dưới đây chỉ là một số ví dụ để bạn 
tham khảo, chọn ra cái phù hợp với mình và áp dụng, tìm ra con đường cho riêng mình.  

5.9.4.1.  Kỹ năng giải quyết vấn đề 

Với 8 bước: 
(1). Tiếp nhận công việc (tiếp nhận vấn đề) 
(2). Nhìn nhận và phân tích 
Ở đây ta cần xác định được những thông tin của công việc bằng cách đặt ra những 

câu hỏi. 
 Tính chất của công việc (khẩn cấp, quan trọng)? 
 Yêu cầu chỉ thị của cấp trên là gì? 
 Nguồn lực để thực hiện công việc? 
 Công việc này có thuộc quyền giải quyết của mình hay không? 
 Bản chất của công việc là gì? 
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 Những đòi hỏi của công việc? 
 Mức độ khó – dễ của công việc? 
(3). Đề ra mục tiêu 
Đặt ra mục tiêu sẽ giúp ta đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề. Câu hỏi ở 

đây sẽ là: "Tôi đang cố gắng đạt được điều gì?". 
(4). Đánh giá giải pháp 
Sau khi đã tìm hiểu được cội rễ của vấn đề, bạn sẽ đưa ra được rất nhiều giải pháp 

để lựa chọn. Câu hỏi ở đây sẽ là: Trên cơ sở những thông tin có được và mục tiêu cần đạt 
được, các giải pháp mà tôi có thể chọn lựa là gì? 

(5). Chọn lựa và xác định giải pháp 
Yếu tố sáng tạo sẽ giúp bạn tìm được giải pháp đôi khi hơn cả mong đợi. Cần lưu ý 

là một giải pháp tối ưu phải đáp ứng được ba yếu tố: có tác dụng khắc phục giải quyết 
vấn đề dài lâu, có tính khả thi, và có tính hiệu quả. Ở giai đoạn này, bạn cần thử nghiệm 
tính khả thi của từng giải pháp nhưng chỉ là thử trong đầu. Các câu hỏi ở đây như sau: 

 Các giải pháp sẽ được thực hiện như thế nào? 
 Chúng sẽ thỏa mãn các mục tiêu của tôi đến mức độ nào? 
 Phí tổn (về tài chính, thời gian, công sức…) cho việc áp dụng mỗi giải pháp là 

bao nhiêu? 
 Giải pháp nào tốt hơn, giải pháp nào tốt nhất? 
(6). Thực hiện 
Khi bạn tin rằng mình đã hiểu được vấn đề và biết cách giải quyết nó, bạn có thể bắt 

tay vào hành động. 
(7). Đánh giá kết quả 
Sau khi đã đưa vào thực hiện một giải pháp, bạn cần kiểm tra xem cách giải quyết 

đó có tốt không và có đưa tới những ảnh hưởng không mong đợi nào không. Những bài 
học rút ra được ở khâu đánh giá này sẽ giúp bạn giảm được rất nhiều "calori chất xám" và 
nguồn lực ở những vấn đề khác lần sau.  

 Các bước trên đây được xây dựng trên một nguyên tắc mà người ta tạm gọi 
là KOALA. 

 K: Thông tin (knowledge). 
 O: Mục tiêu (objectives). 
 A: Phương án (alternatives). 
 L: Đánh giá và lựa chọn (look ahead). 
 A: Hành động (action). 

(Nguồn: www.kynang.edu.vn). 
5.9.4.2.  Kỹ năng giao tiếp cộng đồng, thuyết trình 

 Để tự tin, thoải mái khi giao tiếp 
Bạn hãy giao tiếp thật tự nhiên và bạn cần giữ được sự bình tĩnh. Bạn cần trang bị 

cho mình nhiều kiến thức để bất cứ trong tình huống giao tiếp nào, bạn cũng có kiến thức 
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để giao tiếp. Đặc biệt, trong giao tiếp, bạn nên biết lắng nghe, không chỉ bằng lời mà phải 
lắng nghe cả những ngôn ngữ không lời để giải mã được những ý nghĩa nằm ở tầng sâu 
bên dưới của ngôn ngữ. Hãy nghe thật rõ những ý người khác nói, đặt mình trong tâm 
trạng suy nghĩ của người khác. Lắng nghe để cảm thông và thấu hiểu chứ không phải là 
để "bắt giò", đánh giá người khác. Khi lắng nghe, bạn cần nhìn thẳng vào mắt người khác 
để thiết lập sợi dây nối từ cửa sổ tâm hồn của bạn sang cửa sổ tâm hồn "đối phương". Đặt 
những câu hỏi "thông minh" giúp người nói diễn đạt rõ hơn ý mình muốn và đặt mình 
trong hoàn cảnh, tâm trạng của người nói. Khó khăn khi lắng nghe người khác là bạn 
thường cảm thấy thua thiệt quyền được nói của mình, đó là sự "hy sinh" trong giao tiếp 
và sự "mất mát" này luôn được "đền bù" thỏa đáng bằng sự hiểu biết người khác muốn 
gì, nghĩ gì. 

 Những yếu tố quyết định sự thành công trong giao tiếp:  
 Thứ nhất: Bạn phải có được sự tự tin. Trong giao tiếp, bao giờ bạn cũng có quá 

trình tự nhận thức bạn là người có giá trị. 
 Thứ hai: Bạn cần phải giao tiếp chân thật. 
 Thứ ba: Bạn phải nắm bắt và xử lý thông tin thật nhanh với đối tượng bạn đang 

giao tiếp. 
 Thứ tư: Cần phải nắm được cái thế tâm lý trong giao tiếp, ví dụ: khi cùng bàn bạc 

với một đối tác, bạn hãy tạo một thế cân bằng, không quá áp đảo người khác, cũng như 
không quá tự ti.  

Tóm lại, trong mọi tình huống giao tiếp, bạn nên xác định cho mình hai điều cần 
thiết: đối tượng giao tiếp của bạn là ai và mục đích của cuộc giao tiếp là gì? Trả lời thoả 
đáng hai câu hỏi này, bạn sẽ hoàn toàn tự tin trước bất kỳ tình huống giao tiếp nào và bất kỳ 
ai. 

 Trong trường hợp bạn luôn thấy thiếu tự tin khi đứng trước đám đông để 
thuyết trình, bạn hãy: 

 Tham gia một lớp học về nói chuyện trước công chúng và nhớ tận dụng mọi cơ 
hội trong lớp học để thực hành. 

 Đọc nhiều sách về chủ đề này và xây dựng một ngân hàng các bài tập để luyện 
giọng, chuẩn bị đề cương, làm chủ giọng nói, cảm xúc... Sau đó, mỗi ngày bạn nên dành 
thời gian để thực tập các bài tập này. 

  Nếu như bạn chưa tham gia một đội/nhóm/câu lạc bộ nào thì bạn cần tìm hiểu và 
tham gia các câu lạc bộ của SV tại Trường hoặc đến các trung tâm văn hóa vì ở đó có rất 
nhiều cơ hội để các bạn giao lưu trước đám đông. 

 Bạn cũng nên chú ý đến trang phục và những ngôn ngữ không lời khác. 
 Các trang web về Kỹ năng giao tiếp cũng là người bạn đồng hành giúp bạn rất 

hiệu quả, ví dụ:  www.vietnamlearning.vn  
(Nguồn: Nguyễn Thị Tâm – Chuyên viên tư vấn tổng đài 1088). 

5.9.4.3.  Kỹ năng làm việc theo nhóm  

Theo ông Lý Trường Chiến – Phó Chủ tịch Hiệp hội Maketing Việt Nam, thành viên 
Hội đồng Tư vấn Quản trị Quốc tế; để làm việc theo nhóm một cách hiệu quả thì các bạn 
SV cần lưu ý mấy vấn đề sau: 
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 Với cá nhân, để làm việc theo nhóm tốt phải rõ được mục tiêu, hướng về việc 
chinh phục mục tiêu, tham gia hết mình, dấn thân và chân tình; mặc dù có thể các bạn 
còn rất xa lạ với nhau. Sẵn sàng hy sinh cái “tôi” cá nhân và tham gia vào quá trình làm 
việc theo đúng phân công công việc, cố gắng hoàn tất nhiệm vụ của mình. Làm việc vui 
vẻ, nghiêm túc theo đúng “hiệu lệnh” của trưởng nhóm. 

 Với nhóm, mọi người nên tham gia tích cực, lắng nghe và cầu học, trình bày và 
phát biểu cũng như phản biện trong quá trình thảo luận. Tự đúc kết, ghi chép, vui vẻ và 
chân thành, nghiêm túc trong công việc, giữ an toàn và bảo vệ đồng đội. Tư duy tích 
cực, dám làm, cầu thị, tiếp nhận cái khác với mình và đúng giờ. 

 Trong làm việc theo nhóm không nên thụ động, thờ ơ, nói một chiều, không tiếp 
thu hay im lặng không nói gì cả, chỉ phản bác mà không phản biện. Bên cạnh đó cũng 
không nên chỉ đợi người khác đọc cho để ghi chép; xã giao, chiếu lệ, đùa cợt và thiếu 
nghiêm túc trong công việc; chỉ lo cho riêng mình rồi tư duy thụ động, sợ sai, cho rằng 
duy nhất mình đúng và làm việc vô tổ chức, thiếu an toàn.  

 Với một tập thể, để làm việc theo nhóm tốt thì truyền thông phải tốt. Chúng ta 
phải hiểu rõ nhiệm vụ cũng như sứ mệnh của mình. Phải chọn đúng được người trưởng 
nhóm lãnh đạo mình. Mọi hoạt động phải có tổ chức, cần thảo luận một cách công bằng 
và tiếp nhận các ý kiến đóng góp.  

 (Nguồn: Đoàn Quý – www.dantri.com.vn). 
 Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về các kỹ năng làm việc nhóm và “Kỹ năng 

mềm” khác tại các trang web: www.kynang.edu.vn, www.hanhtrinhdelta.edu.vn,  
www.saga.vn, www.tailieu.vn,   www.hieuhoc.com, www.tin247.com. 

5.9.4.4.  Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet 

 10 mẹo nhỏ khi tìm kiếm thông tin trên mạng 
(1). Dùng thành thạo công cụ tìm kiếm 
Nếu bạn thường dùng hai hay ba “site” tìm kiếm nào đó, hãy tập dùng thành thạo 

các quy tắc tìm kiếm nâng cao của chúng, bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn. 
(2). Xác định thông tin cần tìm 
Khi muốn tìm thông tin nào đó, hãy cung cấp câu hỏi giúp cho site tìm kiếm biết 

thông tin mà bạn muốn tìm. Ví dụ, để tìm thông tin về một sản phẩm cụ thể, hãy nhập 
"digital camera reviews" (điểm qua các loại máy ảnh số) thay vì chỉ có "digital cameras". 
Những từ như "compare" (so sánh) và "buy" (mua) cũng có ích. 

(3). Đặt câu hỏi trong dấu nháy kép 
Đặt nhóm từ truy vấn trong dấu nháy kép (" ") thường cho bạn kết quả tuyệt vời. 
(4). Dùng câu hành động. 
Thường thì bạn có thể định vị nhanh chóng thông tin cần tìm bằng cách đưa vào câu 

truy vấn dạng tác vụ. Hãy thử dùng câu truy vấn có dạng như "sell digital cameras" (bán 
máy ảnh số). 

(5). Sử dụng toán tử logic 
Bạn có thể dùng các toán tử logic như AND, OR... trong câu truy vấn. Hãy tham 

khảo các thủ thuật với toán tử logic ở địa chỉ http://find.pcworld.com/27321. 
(6). Xác định thời gian 
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Nếu bạn muốn có các liên kết liên quan đến một thời điểm cụ thể, hãy đưa thêm 
ngày hoặc năm vào trong cặp dấu nháy kép. Ví dụ: "Olympics and 2002". 

(7). Dùng nhóm từ liên quan  
Nếu bạn tìm kiếm tài liệu chuyên biệt, hãy lưu ý tới các nhóm từ đặc biệt được dùng 

trong lĩnh vực đó. Chẳng hạn để tìm kiếm học bổng du học, bạn có thể tìm kết hợp 
"Scholarship" với "Fullbright". 

(8). Suy nghĩ kỹ trước khi click chuột 
Để tránh lãng phí thời gian với những site không phù hợp, hãy duyệt qua phần giới 

thiệu của các liên kết trong danh sách kết quả tìm kiếm, xem xét theo ngữ cảnh câu truy 
vấn của bạn, địa chỉ URL, đặc trưng của công ty sở hữu site và ngày tháng (nếu có thể). 

(9). Hỏi chuyên gia  
Bạn có thể tiết kiệm được thời gian bằng cách nhờ chuyên gia. Hãy đến thẳng 

website chuyên về lĩnh vực bạn tìm kiếm thay vì tìm kiếm trên Google hay Yahoo.  
(10). Biết dừng đúng lúc 
Biết khi nào nên kết thúc việc tìm kiếm trên web là rất quan trọng. Tuỳ thuộc vào 

câu hỏi của bạn, đôi khi việc nhấc điện thoại (để hỏi) lại nhanh hơn nhiều. 
(Nguồn: www.saga.vn). 

 Một số trang web giúp tìm kiếm thông tin: 
www.google.com, www.yahoo.com, www.altavista.com,  http://www.lycos.com, 

www.encatar.com, www.vnnetsoft.com. 
 Những thao tác tải và lưu thông tin sau khi tìm được 
 Nếu lưu văn bản (file text, htm): vào File – Save as (chọn các kiểu lưu văn bản). 
 Nếu lưu file (.doc,.pdf, .exe): nhấp chuột vào file cần tải, sau đó lưu. 
 Ngoài ra, bạn có thể dùng những công cụ tải thông tin. Trên Internet hiện nay có 

khá nhiều công cụ hỗ trợ tải (download) file khá hiệu quả như: Get right, Mass download, 
Internet Download Manager, Flashget, Gigaget… là những công cụ tải file hay Teleport, 
Webcopyer… là những công cụ tải web. 

(Nguồn: Như Tâm – Theo www.hieuhoc.com). 
5.9.4.5.  “Văn hóa e–mail” 

Cùng sự phát triển của Internet, thư điện tử trở thành công cụ giao tiếp phổ biến. 
Ưu thế của phương tiện này là nhanh gọn, tiện lợi và chi phí thấp. Nhưng tính phổ cập 
của e–mail làm cho nhiều người cẩu thả hơn và quên mất một số quy tắc xã giao căn 
bản, đặc biệt là khi giao tiếp với đối tác: 

 Thiếu hoặc sai tiêu đề. Đây là lỗi tương đối phổ biến, xuất phát từ tính lười 
biếng và cẩu thả. Lo ngại thư rác, hoặc bực mình với sự thiếu chuyên nghiệp của người 
gửi; người nhận có thể bỏ qua những e–mail này, hoặc họ sẽ phải mở tất cả để đọc nội 
dung và xác định vị trí của giao dịch đó trong thứ tự ưu tiên xử lý. Với quỹ thời gian hạn 
hẹp, sự bất cẩn này sẽ làm cho bạn mất điểm  trong mắt đối tác. 

 Chủ đề và nội dung không ăn nhập với nhau. Hiện tượng này thường xảy ra khi 
người gửi chọn chế độ trả lời (reply) hoặc trả lời cho tất cả (reply all) từ những e–mail cũ 
để viết thư với nội dung hoàn toàn mới nhằm tránh mất thời gian nhập lại nhiều địa chỉ 
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nhận thư. Chủ đề không ăn nhập với nội dung thường làm người nhận không quan tâm 
hoặc cảm thấy bực bội, mất thiện cảm. Tiêu đề thư cần truyền đạt nội dung chính mà 
người gửi muốn gây chú ý. Vì vậy, bạn nên kiểm tra trước khi gửi và cũng cần đặt tiêu đề 
ngắn gọn, rõ ràng, tránh các cụm từ chung chung như "Tin mới", "Xin chào"...  

 Ngôn ngữ cộc lốc, không có mở đầu hay kết luận. Người sử dụng không nên 
gửi một e–mail không có lời chào hỏi ở đầu hay lời cảm ơn xã giao ở cuối. Với thư bắt 
đầu ngay bằng "Tôi muốn…" hoặc "Tôi cần…", người nhận sẽ cho là người viết quá sỗ 
sàng hoặc thiếu lễ độ và có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác trong kinh doanh. Thư 
điện tử không chỉ là phương thức chuyển tải thông tin mà còn là công cụ giao tiếp với các 
chuẩn mực văn minh nhất định. Bạn nên bắt đầu e–mail bằng câu chào và luôn sử dụng 
những cụm từ thể hiện sự lịch sự như "Phiền bạn .." hay "Tôi sẽ rất biết ơn nếu…" khi 
đưa ra yêu cầu, đề nghị. Bạn cũng đừng quên kết thúc thư với ngôn trang trọng như 
"Kính thư", "Xin chân thành cảm ơn!", "Chúc bạn một ngày vui vẻ"... cùng với tên và 
thông tin liên lạc của bạn.  

Hiện nay, một số SV mới ra trường khi viết e–mail thường đưa ngôn ngữ suồng sã, 
không chính thống và cả các biểu tượng cảm xúc (emoticon) vào e–mail. Trong trường 
hợp đó, họ sẽ bị người nhận đánh giá là thiếu sự nghiêm túc và chín chắn.  

 Không kiểm tra lỗi chính tả trước khi gửi. Điều này rất tai hại vì nó thể hiện sự 
sự thiếu tôn trọng bản thân và tất nhiên cũng chẳng tôn trọng người nhận.  

 Quên tệp đính kèm. Quên không đính kèm những văn bản cần thiết sẽ làm phát 
sinh ít nhất hai e–mail khác: thư nhắc gửi tệp đính kèm và thư gửi lại với lời xin lỗi. Điều 
này vừa lãng phí thời gian của người gửi, vừa tạo sự khó chịu cho người nhận. Do đó, 
hãy hình thành thói quen kiểm tra toàn bộ thư trước khi nhấn nút “Send”/“Gửi”. Để cụ 
thể hơn, bạn cũng nên chỉ rõ trong e–mail những tài liệu bạn sẽ gửi kèm và nội dung cơ 
bản hay mục đích sử dụng của những tài liệu đó. Không nên dùng chữ thường cho chữ 
đầu tiên của tên file mà dùng chữ viết hoa. Tên file cũng không nên chung chung như 
"Tailieu.doc" mà cần thể hiện nội dung chính như "Báo cáo doanh thu năm 2011.doc".  

 Sử dụng tuỳ tiện "To", "Cc" và "Bcc". Khi bạn cần chuyển tải thông đến đối 
tượng cần nhận và thực hiện tất nhiên phải là "To"; gửi tới những người cùng nhóm hoặc 
cần được chia sẻ thông tin sẽ nằm trong nhóm và phải tuân thủ qui định khi Cc, người có 
vai trò quan trong nhất phải được Cc trước. Đối với các trường hợp tế nhị không muốn 
người nhận biết mình sẽ cùng gửi cho những ai hoặc gửi cho nhiều khách hàng, nhà cung 
cấp, đối tác có tính cạnh tranh... thì chọn Bcc. Ở một số khu vực trên thế giới, việc đặt 
các địa chỉ email quá nhiều trong "To" hay "Cc" sẽ bị coi là phạm luật vì tiết lộ thông tin 
cá nhân (địa chỉ email) của những người khác.  

 Lưu địa chỉ người nhận trong address–book với tên tùy thích. Điều này sẽ làm 
người nhận không hài lòng khi bạn “Reply” thư cho họ. 

 Không reply báo đã nhận được thư hoặc không cho phép chức năng “Send read 
receipt” hoạt động.  

 Không cấu hình “Auto–answer” ngay cả khi không thể trả lời thư trong một thời 
gian nhất định. 

Chân dung và tính cách nghề nghiệp của mỗi người được phản ánh qua từng biểu 
hiện cụ thể và bạn đừng tạo nên hình ảnh của một nhân viên sao nhãng, cẩu thả qua e–
mail.  

(Nguồn: www.vnexpress.net). 
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THAY LỜI KẾT 

 
“Cẩm nang SV năm học 2022 – 2023” được soạn thảo trên cơ sở những văn bản 

liên quan mới nhất của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam,… và đặc biệt là của Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (HUB).  

Với mong muốn, cùng giảng viên cố vấn, Cẩm nang sẽ giúp các bạn có tư liệu để 
xây dựng một kế hoạch học tập khả thi cho toàn khoá học, đồng hành cùng các bạn trong 
suốt thời gian học tập tại HUB. 

Trước khi loay hoay tìm kiếm thông tin theo những “tin đồn”, hãy nhờ “Cẩm nang 
sinh viên” trợ giúp; bước đầu còn thụ động, ngại tiếp xúc, Cẩm nang này sẽ giúp bạn. 
Khai thác tốt Cẩm nang cùng với sự tư vấn của Thầy/Cô bạn sẽ trở nên năng động, tự tin 
và nhận ra con người nằm sâu trong tâm hồn bạn. 

Ban biên soạn mong được chung vui cùng các bạn trong ngày tốt nghiệp, đón mừng 
các bạn quay lại chia sẻ những “tuyệt kỹ” tiếp lửa cho các thế hệ đàn em TỰ TIN LÀM 
CHỦ BẢN THÂN. 

 
 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

ThS. Đoàn Võ Việt 
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Phụ lục 1: Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của SV 
Phụ lục 2: Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của SV 
Phụ lục 3: Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật SV 
Phụ lục 4:  Điều kiện tiền đề của các học phần 
Phụ lục 5: Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy 
Phụ lục 5.1 Tên chương trình: KINH TẾ VÀ KINH DOANH SỐ 
Phụ lục 5.2 Tên chương trình: KINH DOANH QUỐC TẾ 
Phụ lục 5.3  Tên chương trình: KINH TẾ QUỐC TẾ 
Phụ lục 5.4 Tên chương trình: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
Phụ lục 5.5 Tên chương trình:  TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG & QUẢN TRỊ RỦI RO 
Phụ lục 5.6 Tên chương trình:  NGÂN HÀNG 
Phụ lục 5.7 Tên chương trình: CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH 
Phụ lục 5.8 Tên chương trình: TÀI CHÍNH 
Phụ lục 5.9 Tên chương trình: LUẬT KINH TẾ 
Phụ lục 5.10 Tên chương trình: TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 
Phụ lục 5.11 Tên chương trình: SONG NGỮ ANH – TRUNG 
Phụ lục 5.12 Tên chương trình: DIGITAL MARKETING 
Phụ lục 5.13 Tên chương trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH 
Phụ lục 5.14 Tên chương trình: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 
Phụ lục 5.15 Tên chương trình: KẾ TOÁN 
Phụ lục 5.16 Tên chương trình: KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 
Phụ lục 5.17 Tên chương trình: HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH VÀ 
CHUYỂN ĐỔI SỐ  
Phụ lục 5.18 Tên chương trình: QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
Phụ lục 6: Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy chất lượng cao 
Phụ lục 6.1 Tên chương trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH 
Phụ lục 6.2 Tên chương trình:TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
Phụ lục 6.3 Tên chương trình: KẾ TOÁN 
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