NỘI QUY LỚP HỌC
Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân
(Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng
tại Học viện Tài chính(Viện Đào tạo Quốc tế)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /QĐ-VĐTQT do Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc
tế ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2016)
Sinh viên tham gia chương trình Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một
bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo
Quốc tế) cần nắm vững và nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của chương trình.
Cụ thể như sau:
I.
Quy định về lớp học, giờ học:
- Lớp học được tổ chức tại 53E Phan Phù Tiên và 6 Phan Huy Chú, ưu tiên
53E Phan Phù Tiên.
- Giờ học từ 7h30 đến 21h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, trừ các ngày
nghỉ Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
- Buổi sáng từ 7h30 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 21h00.
- Các giờ học trên lớp được bố trí theo từng tiết học. Mỗi tiết học trên lớp
được quy định là 50 phút. Mỗi buổi học bố trí không quá 5 tiết trên lớp.
- Thời gian giải lao giữa các tiết học là 5 phút. Riêng sau tiết 3 buổi sáng và
sau tiết 2 buổi chiều giải lao 10 phút.
- Các trường hợp vào trễ giờ giải lao được xử lý bằng biện pháp tính trừ vào
điểm chuyên cần; giảng viên quyết định có cho sinh viên vào để tiếp tục
học giờ đó hay không.
- Cán bộ quản lý điểm danh trước khi bắt đầu mỗi buổi học, giảng viên điểm
danh vào thời điểm bất kỳ của buổi học. Trong mỗi buổi học, cán bộ quản
lý có thể tiến hành điểm danh nhiều lần. Kết quả điểm danh tính điểm
chuyên cần được thông báo công khai và thường xuyên đến sinh viên.
- Cuối mỗi học kỳ, cán bộ quản lý tiến hành tổng hợp kết quả chuyên cần
để báo cáo Viện trưởng xử lý theo quy chế.
- Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh lớp học. Sinh viên học phòng học nào tự
phân công trực nhật phòng học đó.
- Ban cán sự tổ chức, phân công thực hiện việc quản lý tài sản, nhận và bàn
giao tài sản phòng học với cán bộ quản lý vào đầu và cuối mỗi buổi học.
Nếu xảy ra hỏng hóc, mất mát so với hiện trạng bàn giao, lớp phải sửa
chữa, bồi thường theo quy định.
II.
Quy định về chuyên cần, ý thức học tập:
Điểm chuyên cần được tính như sau:
- Vắng mặt: vắng mặt giờ học nào tính trừ giờ học đó.
- Đi muộn, về sớm:
o Đi muộn/ về sớm dưới 15 phút tính trừ 30 phút vào thời gian
chuyên cần.
o Đi muộn, về sớm trên 15 phút tính trừ cả tiết học.
- Tất cả các trường hợp nghỉ học đều phải có Đơn xin nghỉ học kèm theo
minh chứng được cá nhân, đơn vị có thẩm quyền xác nhận hoặc cung cấp
(ví dụ: ốm phải có giấy bác sĩ, bênh viện…).
- Tất cả các trường hợp vắng mặt đều bị tính trừ vào điểm chuyên cần.

- Điểm chuyên cần của sinh viên là 80% trên tổng thời lượng của mỗi môn
học. Nếu điểm chuyên cần ít hơn 80% sinh viên không được dự thi hết
môn.
- Trước ngày kết thúc môn học, Viện sẽ thông báo cụ thể các trường hợp đủ
hoặc không đủ điểm chuyên cần.
- Để đảm bảo sinh viên tham gia đủ thời lượng giảng dạy trên lớp và có cân
nhắc đến các trường hợp nghỉ đúng quy định, có lý do chính đáng kèm
minh chứng khi tính điểm chuyên cần được giảm trừ 50% thời gian.
Điểm về ý thức học tập:
- Điểm ý thức học tập được đánh giá trên cơ sở kết quả tham gia xây dựng
bài trên lớp, làm bài tập về nhà, tích cực học tập nghiên cứu, thảo luận
theo yêu cầu của giảng viên… Việc tính điểm ý thức học tập của sinh viên
do giảng viên quyết định và thông báo định kỳ cho sinh viên.
- Tổng điểm ý thức học tập có trọng số 10% trong tổng kết cấu của từng
môn học (điểm kiểm tra có trọng số 40%, điểm thi cuối kỳ có trọng số
50%)
III. Ý thức đạo đức, kỷ luật, lối sống:
- Tôn trọng thày, cô giáo, các cán bộ quản lý và bạn bè ở trường, lớp.
- Sử dụng tiết kiệm, có ý thức và bảo vệ các nguồn tài nguyên, tài sản chung
của trường, lớp.
- Tắt các thiết bị điện, ngắt cầu dao điện trước khi ra về (sau buổi học).
- Giữ gìn vệ sinh trường, lớp học. Các lớp cử sinh viên trực nhật đầu và cuối
buổi học, kiểm tra nhận và bàn giao các tài sản của lớp học. Tài sản bị
hỏng hóc, mất mát sau giờ học của lớp nào, lớp đó phải chịu trách nhiệm
sửa chữa hoặc bồi thường theo quy định.
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
nội quy, quy chế của HVTC và Viện ĐTQT.
- Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể do trường,
lớp phát động, tổ chức.
- Không sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ học khi chưa
có sự cho phép của giảng viên.
- Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học hoặc có hành vi gây
rối làm ảnh hưởng đến sinh viên khác.
- Không bôi nhọ nhân phẩm, danh dự, xúc phạm thày cô giáo, cán bộ quản
lý hoặc bạn bè trong trường.
- Không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc kích động, gây rối làm mất an
ninh trật tự xã hội.
Các trường hợp vi phạm sẽ bị theo dõi, nhắc nhở và xử lý theo quy định từ “Nhắc
nhở”, “Cảnh cáo” đến “Buộc thôi học” tùy theo mức độ và hành vi vi phạm.
Sinh viên có ý kiến đóng góp hoặc cần hỗ trợ trực tiếp liên hệ số điện thoại
04.3933.6356 hoặc Phòng Đào tạo (P317), Tầng 3 – Viện Đào tạo Quốc tế - số 6 Phan
Huy Chú để được hỗ trợ kịp thời./.
VIỆN TRƯỞNG

Bùi Đường Nghiêu

