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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về việc công nhận chuyển đổi kết quả học tập 

trong đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học và  

đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-ĐHQN ngày 12 tháng 9 năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định việc xét và công nhận chuyển đổi kết quả học tập và 

khối lượng kiến thức được miễn trừ trong chương trình đào tạo liên thông trình độ trung 

cấp, cao đẳng lên đại học và đào tạo trình độ đại học văn bằng 2. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là sinh 

viên) của Trường Đại học Quảng Nam. 

Điều 2. Căn cứ để xét miễn và công nhận điểm học phần 

Căn cứ để xét là Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy hiện hành của ngành 

hoặc chuyên ngành sinh viên được xếp vào học và Bảng điểm trình độ trung cấp, cao 

đẳng (đối với đào tạo liên thông) và Bảng điểm trình độ đại học hoặc có văn bằng, chứng 

chỉ tốt nghiệp tương đương (đối với đào tạo văn bằng 2) của sinh viên đó. 

Điều 3. Nguyên tắc xét miễn và công nhận điểm học phần 

1. Quy đổi số đơn vị học trình (ĐVHT), số tiết, số tín chỉ (TC) của các học phần, 

môn học (sau đây gọi là môn học) trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao 

đẳng (đối với đào tạo liên thông) và trình độ đại học (đối với đào tạo văn bằng 2) sang số 

tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Quảng Nam theo 

nguyên tắc: 

2 ĐVHT = 30 tiết = 1 tín chỉ 

3 ĐVHT = 45 tiết = 2 tín chỉ 

4 ĐVHT = 60 tiết = 3 tín chỉ 

5 ĐVHT = 75 tiết = 4 tín chỉ 

2. Xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập các môn học từ trình độ trung cấp, 

cao đẳng hoặc đại học của các trường khác sang trình độ đại học trong chương trình đào 

tạo đại học tại Trường Đại học Quảng Nam theo nguyên tắc sau: 
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a. Môn học ở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học của các trường khác có 

cùng tên gọi (hoặc tương tự) và có số tín chỉ quy đổi lớn hơn hoặc bằng so với môn học ở 

trình độ đại học thì được chuyển điểm. 

b. Môn học ở trình độ đại học được xác định là hợp nhất từ hai hay nhiều môn học 

đã học ở trình độ trung cấp, cao đẳng và có tổng số tín chỉ quy đổi lớn hơn hoặc bằng so 

với môn học ở trình độ đại học thì được chuyển điểm. Điểm đánh giá học phần ở trình độ 

đại học là điểm trung bình chung có trọng số (theo số ĐVHT, số TC) các môn học thành 

phần đã học ở trình độ trung cấp, cao đẳng. 

c. Đối với môn học Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng, Trường 

Đại học Quảng Nam thực hiện xét chuyển điểm theo Điều 37, Điều 43 của Quy định 

công tác đào tạo trình độ đại học và cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 

1609/QĐ-ĐHQN ngày 14/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam. 

d. Môn học ở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học có cùng tên gọi (hoặc 

tương tự) và có số tín chỉ quy đổi nhỏ hơn so với môn học ở trình độ đại học thì sinh viên 

không được công nhận chuyển đổi kết quả học tập. Sinh viên phải học, thi, kiểm tra môn 

học đó theo quy định trong chương trình đào tạo. 

Điều 4. Tổ chức và quy trình thực hiện xét miễn và công nhận điểm học phần 

1. Vào đầu khóa học, căn cứ vào chương trình đào tạo, sinh viên làm đơn đề nghị 

Nhà trường xét miễn và công nhận điểm học phần mà sinh viên đã học trước đó có nội 

dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn. Sinh viên làm đơn theo mẫu, có đính kèm 

theo bản sao chứng chỉ và bảng điểm của cơ sở đào tạo trước đây (có công chứng) gửi 

cho Phòng đào tạo để tổ chức việc xét miễn và công nhận điểm học phần. 

2. Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét miễn và công nhận 

điểm học phần. 

3. Hội đồng xét miễn và công nhận điểm học phần căn cứ vào những nguyên tắc 

nêu ở Điều 3 Quy định này quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và 

khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông, chương 

trình đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 đối với từng trường hợp cụ thể. 

4. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét và đề nghị công nhận chuyển đổi kết 

quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ cho mỗi sinh viên, lập biên bản xét 

miễn và công nhận điểm học phần, tổng hợp kết quả xét miễn và công nhận điểm học 

phần; trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách các học phần được xét miễn cho sinh viên, 

công bố kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần cho sinh viên. 

5. Bảng điểm của sinh viên phải ghi đầy đủ kết quả học tập môn học trong thời 

gian đào tạo liên thông, đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 tại Trường Đại học Quảng 

Nam và các môn học được xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập theo quy định của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam. 
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6. Những trường hợp không nằm trong phạm vi áp dụng của nguyên tắc này sẽ 

được phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn xem xét trình Hiệu trưởng phê 

duyệt./. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

Quy định này áp dụng cho đào tạo đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng 

lên đại học và đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học của Trường 

Đại học Quảng Nam từ năm học 2019-2020. Tất cả giảng viên, sinh viên thực hiện 

nghiêm túc quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, các đơn vị 

phản ánh với Nhà trường thông qua Phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng xem xét quyết 

định./. 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

    (Đã ký) 

 

 

 PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương 
 


