Điều 13. Nghỉ ốm
Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi, phải viết đơn xin phép gửi trưởng
đơn vị đào tạo trong vòng 1 tuần kể từ ngày bị ốm, kèm với giấy chứng nhận của cơ quan y tế
địa phương hoặc của bệnh viện. Nếu tỷ lệ ngày nghỉ ốm vượt quá 20% thì việc cho thi hay
không cho thi do giảng viên phụ trách học phần quyết định.
Điều 15. Nghỉ học tạm thời
1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả
đã học trong các trường hợp sau:
- Được động viên vào các lực lượng vũ trang;
- Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y
tế cấp quận, huyện trở lên;
- Thai sản;
- Được cơ quan cử đi công tác nước ngoài dài ngày;
- Vì nhu cầu cá nhân; trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không
rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm
trung bình tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân không
vượt quá 6 tháng và phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại Điều 4 của Quy
chế này.
2. Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải viết đơn gửi Phòng
Đào tạo ít nhất một tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới.
Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học
1. Cảnh báo kết quả học tập
Sau mỗi học kỳ, Nhà trường sẽ có thông báo cảnh báo kết quả học tập với những sinh viên
có kết quả học tập kém. Việc cảnh cáo này nhằm giúp sinh viên có kết quả học tập kém biết;
từ đó có phương án học tập phù hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn học tập cho phép. Việc
cảnh báo kết quả học tập của sinh viên dựa trên các điều kiện sau:
- Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với 2 học kỳ đầu của khóa học; đạt
dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;
- Có ĐTBCTL trong hai học kỳ liên tiếp đạt dưới 1,1;
2. Buộc thôi học
Sau mỗi năm học, Nhà trường sẽ xem xét và thông báo sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi
vào một trong các trường hợp sau:
- Tự ý bỏ học hai học kỳ liên tiếp;
- Sinh viên đã bị cảnh báo 2 lần tính từ đầu khóa học, nhưng vẫn rơi vào một trong hai
trường hợp nêu ở khoản 1 của Điều này;

- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,4
đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ ba; dưới 1,8 đối với sinh viên
năm cuối khóa;
- Vượt quá thời gian được phép học tại trường như quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
- Bị kỷ luật vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ trong các kỳ thi hoặc bị kỷ luật ở mức
xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.
3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, Nhà trường thông
báo về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp những sinh viên bị thôi
học theo quy định nếu có nhu cầu học chương trình thấp hơn thì tùy theo từng trường hợp và
mức độ vi phạm sẽ được xem xét cho học và được bảo lưu các học phần đã đạt.

