
 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 02/QĐ-CĐTM   Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc   n h nh Q     nh h c ng nh thứ h i  

  i v i  inh vi n   ng h c tại Trường C o  ẳng Thương mại 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-BTM ngày 07/11/2006 của Bộ Thương 

mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Cao đẳng Thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 

27/12/2012 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điề  1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định học ngành thứ hai đối v i 
sinh vi n đang theo học tại Trường Cao đẳng Thương mại. 

Điề   2. Quyết định này c  hiệu l c k  t  ngày k   Các quy định trư c đây trái 

v i Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điề  3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn thuộc trường và các 

đơn vị, cá nhân c  li n quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này  

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3 (đ  th c hiện); 

- Lưu VT-Đào tạo  

 

 

 

 ThS. Ng  ễn Bá Hiền



Trang 1 

 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
H c ng nh thứ h i   i v i  inh vi n   ng h c 

tại Trường C o  ẳng Thương mại 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-CĐTM ngày 02 tháng 01 năm 2014  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

Điề  1. Đ i tượng áp dụng 

Là sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Thương mại c  nhu c u đăng k  

học th m ngành thứ hai khác v i ngành học đã trúng tuy n trong kỳ thi tuy n 

sinh cùng bậc đào tạo đ  tích l y kiến thức và nhận th m một văn b ng khi đủ 

điều kiện công nhận tốt nghiệp  
 

Điề  2. Điề   iện   ng    h c 

1. Xếp hạng học l c bình thường của học kỳ thứ nhất của ngành đang học; 

2. Ngành thứ hai được đăng k  ph i khác v i ngành đang học. 

Điề  3. Đ ng    h c v  d  ệt d nh  ách   ng    

1. Nhà trường xây d ng kế hoạch, thông báo và tổ chức cho sinh vi n đăng 

k  học ngành thứ hai trư c khi bắt đ u mỗi năm học; 

2. Sinh vi n đăng k  học ngành thứ hai theo mẫu đơn đăng k  của Trường, 

c  xác nhận đồng   của cố vấn học tập, Khoa qu n l  ngành thứ nhất và nộp cho 

giáo vụ Khoa  Giáo vụ Khoa lập danh sách và nộp cho Phòng Đào tạo; 

3. Tr n cơ sở danh sách sinh vi n đăng ký, Phòng Đào tạo xây d ng 

phương án và tham mưu cho Hội đồng tuy n sinh của Trường xét duyệt và công 

bố danh sách sinh vi n đủ điều kiện học ngành thứ hai  

Điề  4. Đ ng    h c các h c ph n trong chương trình   o tạo củ  ng nh 

thứ h i 

1. Ngoài việc đăng k  học t ng học kỳ theo quy định hiện hành cho ngành 

thứ nhất, sinh vi n ph i đăng k  ít nhất 3 (ba) tín chỉ cho ngành thứ hai trong 

mỗi học kỳ chính; 

2. Việc đăng k  học và th c hiện các nghĩa vụ c  li n quan cho các học 

ph n của ngành thứ hai được th c hiện như các học ph n ở ngành thứ nhất. 



Trang 2 

Điề  5. T nh  iểm tr ng  ình ch ng v    t   t     h c tập 

1. Đi m trung bình chung học kỳ và đi m trung bình chung tích l y được 

tính theo quy định hiện hành về đào tạo theo hệ thống tín chỉ, th c hiện ri ng 

cho t ng ngành học và là căn cứ đ  xét c nh báo kết qu  học tập, tạm d ng tiến 

độ, học tiếp, buộc thôi học của t ng ngành; 

2. Đi m tổng kết của các học ph n giống nhau trong chương trình đào tạo 

của hai ngành được sử dụng chung đ  tính đi m trung bình chung học kỳ và 

trung bình chung tích l y cho t ng ngành học  

Điề  6. Điề   iện  ể ti p tục h c, tạm dừng,      lại h c ti p v    ộc thôi 

h c cho ng nh thứ h i 

1. Sinh vi n được tiếp tục học ngành thứ hai nếu c  đủ các điều kiện sau: 

a) Không bị buộc thôi học ở ngành thứ nhất; 

b) Đi m chung bình chung tích l y của c  hai ngành ph i đạt 2,00 trở l n. 

2. Sinh vi n ph i tạm d ng tiến độ học ngành thứ hai nếu đi m chung bình 

chung tích l y của ngành thứ nhất hoặc ngành thứ hai nhỏ hơn 2,00; Trong quá 

trình bị tạm d ng tiến độ ngành thứ hai, sinh vi n c  th  đăng k  học tr  nợ các 

học ph n c  đi m tổng kết học ph n là đi m F hoặc c i thiện các học ph n c  

đi m tổng kết học ph n là đi m D trong chương trình đào tạo của ngành thứ hai  

3. Sinh viên thuộc diện bị tạm d ng học ngành thứ hai được học tiếp nếu 

đi m trung bình chung tích l y của ngành thứ nhất được c i thiện và đạt t  2,00 

trở l n (            ng              ng            ng   n     ng        y     

ngàn    ứ n ấ  n ỏ  ơn 2,00) hoặc đi m trung bình chung tích l y của ngành 

thứ  hai được c i thiện và đạt t  2,00 trở l n đồng thời đi m trung bình chung 

tích l y của ngành thứ nhất ph i đạt t  2,00 trở l n (            ng            

  ng            ng   n     ng        y     ngàn    ứ     n ỏ  ơn 2,00). 

4. Sinh vi n bị buộc thôi học ngành thứ hai nếu rơi vào một trong các 

trường hợp sau: 

a) Bị buộc thôi học ở ngành thứ nhất; 

b) Rơi vào một trong các kho n a, b, c, d Điều 17 Quy chế đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ hiện hành tại Trường Cao đẳng Thương mại  
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5. Thời gian tối đa được phép học đối v i sinh vi n học ngành thứ hai là 

thời gian tối đa quy định cho ngành thứ nhất  

Điề  7. X t v  công nhận t t nghiệp 

1. Sinh vi n chỉ được xét và công nhận tốt nghiệp ngành thứ hai khi đã đủ 

điều kiện công nhận tốt nghiệp ngành thứ nhất; 

2. Việc xét và công nhận tốt nghiệp của sinh vi n theo học ngành thứ hai 

th c hiện theo Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện hành tại Trường Cao 

đẳng Thương mại  

Điề  8. Thi    ,  hen thưởng 

Sinh vi n học ngành thứ hai nếu c  thành tích xuất sắc được xét khen thưởng 

như quy định học ngành thứ nhất và theo Quy chế thi đua, khen thưởng hiện 

hành của Trường /. 

  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 ThS. Ng  ễn Bá Hiền 


