TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ ĐỢT 2 NĂM 2017
(Trích thông báo số 1428/TB-TĐT ngày 16/8/2017)
Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo kết quả học tập
và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HK2/2016-2017 rơi vào diện được quy định trong
Điều 12 của Quy chế học vụ ban hành kèm theo Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/8/2013 như
sau

Số TT

Thời gian

Nội dung

1

23/8/2017

Phòng Đại học thông báo danh sách đề nghị cảnh báo và xử lý học vụ về
các Khoa.

2

23/831/8/2017

Khoa gửi thư, gọi điện thoại và thông báo về gia đình sinh viên ngay khi
nhận được danh sách trên (bảng tin, email sinh viên, website khoa,..).

3

23/806/9/2017

Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên nằm trong diện xử lý học vụ
(đơn khiếu nại, đơn cứu xét, đơn xin chuyển bậc/hệ đào tạo).

4

25/9/2017

Phòng đại học thông báo kết quả xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông
báo cho sinh viên. Đối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét
học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị cứu xét chuyển bậc
đào tạo (đối với những ngành có đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp).

5

25/927/9/2017

Khoa nhận đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo (đối với ngành có đào tạo Cao
đẳng) và tập hợp đơn chuyển về Phòng đại học.

6

13/10/2017

Phòng đại học ra quyết định buộc thôi học trình Ban Giám hiệu.

Đề nghị các Khoa bám sát theo kế hoạch này để thực hiện, thông báo kịp thời đến sinh viên và
phụ huynh sinh viên nằm trong diện trên./.
Nơi nhận:
- Các Khoa;
- P. Đại học; P. CTHS-SV;
- P. TT, PC&AN;
- Lưu TCHC.
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