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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày  08   tháng  5   năm 2019  
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định tỷ lệ điểm đánh giá học phần 

đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 791/TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Bình Dương; 

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Bình Dương sang loại hình trường 
đại học tư thục; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-ĐHBD ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ 
thống tín chỉ; 

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay ban hành Quy định tỷ lệ điểm đánh giá học phần đối với sinh viên Đại 
học, Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ (đính kèm Quy định). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ 1 năm học 2019-2020. 

Điều 3. Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, các Khoa/Bộ môn và các 
đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Phòng Đào tạo; 
- Các khoa, bộ môn trực thuộc; 
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng; 
- Lưu: TCHC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 
 
 

Cao Việt Hiếu 

 (để thực hiện) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 
 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

QUY ĐỊNH 

Về việc tỷ lệ điểm đánh giá học phần đối với 
sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1072 /QĐ-ĐHBD ngày 08  tháng 5  năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương) 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy định áp dụng tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương (không áp dụng tại 
các Phân hiệu, cơ sở liên kết). 

2. Quy định áp dụng đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ. 

Điều 2. Quy định chung 

1. Tỷ lệ điểm đánh giá học phần đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy đào 
tạo theo hệ thống tín chỉ, cụ thể như sau: 

TT Nội dung Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 Tỷ lệ điểm thư viện 10  

2 Tỷ lệ điểm đánh giá quá trình (*) 40  

3 Tỷ lệ điểm thi kết thúc học phần 50  

(*) Có thể bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh 
giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên 
cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận. 

2. Tùy theo điều kiện đặc thù của từng môn học, giảng viên đề xuất, Ban chủ nhiệm 
Khoa/Bộ môn phê duyệt chi tiết tỷ lệ các điểm thành phần, nội dung và phương pháp 
đánh giá điểm thành phần. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Các Khoa chịu trách nhiệm rà soát chương trình đào tạo, phân bổ tỷ lệ điểm đánh giá 
học phần sao cho phù hợp với đặc thù từng môn học, đề cương chi tiết, chuẩn đầu ra theo 
mức tỷ lệ điểm đánh giá tại Điều 2. 

Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm chuyển tỷ lệ điểm đánh giá học phần vào hệ thống 
phần mềm quản lý đào tạo. 
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Trung tâm Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm theo dõi quản lý tỷ lệ điểm đánh 
giá học phần khi giảng viên gửi danh sách ghi điểm. 

Trước 30 tháng 7 hàng năm, các Khoa gửi văn bản phân bổ tỷ lệ điểm đánh giá học 
phần áp dụng cho năm học tiếp theo về Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng để 
theo dõi và áp dụng. 

Trường hợp phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ điểm đánh giá học phần, các 
Khoa phải có văn bản gửi về Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tối thiểu 
trước 2 (hai) tuần bắt đầu học kỳ mới. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 (đã ký) 

 

 Cao Việt Hiếu 


