
Điều 17. Chuyển trường, chuyển ngành, chuyển hệ đào tạo 

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:  

- Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập; 

- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà 

sinh viên đang học; 

- Được sự đồng ý của hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến; 

- Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau: 

- Sinh viên đã tham dự xét tuyển có kết quả xét tuyển thấp hơn điểm xét tuyển của trường 

xin chuyển đến; 

- Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;  

- Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;  

- Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.  

3. Thủ tục chuyển trường 

- Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của Nhà 

trường.  

- Hiệu trưởng Nhà trường sẽ quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đối với sinh viên 

xin chuyển đến. Đối với các trường hợp sinh viên được chấp nhận chuyển đến, Hiệu trưởng sẽ 

quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển 

đến, quy định việc chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung trên cơ sở so sánh 

chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến. 

4. Sinh viên học hết năm thứ nhất nếu có nguyện vọng chuyển ngành sẽ được Nhà trường 

xem xét cho chuyển sang học một ngành học khác hoặc một chương trình đào tạo khác nếu đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Có điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển (cùng 

phương thức và cùng tổ hợp môn xét tuyển) của ngành/chương trình muốn chuyển sang học. 

b) Không bị cảnh báo học tập hoặc bị xét thi hành kỷ luật. 

5. Sinh viên hệ đại trà có thể xin chuyển sang hệ chất lượng cao của Trường nếu thỏa mãn 

các điều kiện của Khoản 4 Điều này. 

6. Khi sinh viên chuyển ngành học thì những học phần đã được tích lũy sẽ không phải học 

lại khi học ở ngành mới nếu ngành mới có học phần này. Đối với sinh viên từ trường khác 

chuyển đến, Nhà trường dựa vào kết quả học tập của sinh viên để xem xét miễn (chuyển điểm) 

cho các học phần tương ứng trong chương trình đào tạo. Thời gian có giá trị của các học phần 

không quá thời gian tối đa được phép học tại trường tùy theo từng bậc học. 


