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QUY ĐỊNH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1380 /QĐ-ĐHSPHN2 ngày 17  tháng 9 năm 2021) 

 

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

1. Văn bản này quy định về việc học cùng lúc hai chương trình để khi tốt 

nghiệp được cấp hai văn bằng đối với sinh viên đại học chính quy đang học theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2, học để được cấp chứng chỉ môn học (không 

cấp bằng) cho các sinh viên (kể cả sinh viên ngoài trường). 

2. Văn bản này được áp dụng đối với sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một 

chương trình thứ hai (ngành 2) để khi tốt nghiệp được cấp hai bằng đại học chính quy. 

Điều 2. Quy định chung 

 1. Trường ĐHSP Hà Nội 2 chỉ tổ chức đào tạo chương trình thứ hai cho sinh 

viên khi đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng về chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực đào 

tạo; đồng thời có hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục, điều kiện đăng ký học và cấp 

bằng tốt nghiệp chương trình thứ hai. 

2. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình 

tích luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo 

kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ 

bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai. 

3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương 

trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 5 Điều 

2 của Quy định đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ - 

ĐHSPHN2 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2). 

4. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học 

phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất. 

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện 

tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm 

xét tốt nghiệp chương trình thứ hai. 

6. Việc quản lý đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng tốt nghiệp của ngành 2 được thực hiện theo Quy định đào tạo trình độ đại học 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ - ĐHSPHN2 ngày 27 tháng 7 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2). 

Điều 3. Điều kiện đăng ký học ngành 2 

1. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp 

trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. 
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2. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau và các 

điều kiện khác của Trường:  

- 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. 

3. Danh sách các ngành đào tạo được phép đăng ký học ngành 2 thực hiện theo 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này. 

4. Đối với sinh viên đăng ký học ngành Giáo dục Mầm non hoặc Giáo dục 

Thể chất phải kiểm tra môn Năng khiếu theo quy định. 

Điều 4. Học phí 

1. Sinh viên học ngành 2 nộp học phí theo quy định của Nhà trường.  

2. Sinh viên học ngành 2 không được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, không 

được cấp học bổng. Nếu học ngành 2 là ngành đào tạo giáo viên, sinh viên không được 

hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Sau khi xét kết quả học tập, Nhà trường ra thông báo để sinh viên đăng ký 

học ngành 2. Sinh viên làm đơn (theo mẫu Phụ lục 2) và nộp trực tiếp tại phòng Đào 

tạo để Hội đồng xét duyệt.  

2. Sinh viên được phép học ngành 2 đăng ký học tập theo kế hoạch đào tạo của ngành 2. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 

 

 

 

 


