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THÔNG BÁO 
V/v: Chương trình đào tạo và bảo lưu điểm hệ văn bằng 2 

 

- Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 Qui định về đào tạo 
cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 ban hành Quy chế đào 
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ GDĐT; 

- Căn cứ Quyết định số 8635/2015/QĐ – ĐHSPHN-ĐT, ngày 24/9/2015 ban hành Quy 
chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội; 

Nhà trường thông báo chương trình đào tạo và bảo lưu điểm điểm từ VB1 cho hệ đào tạo 
VB2 năm 2017 như sau: 

1. Chương trình đào tạo bằng thứ hai (VB2) đối với từng ngành đào tạo là chương trình 

đào tạo hệ chính quy của ngành học K65 đang thực hiện tại trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội. 

2. Người học bằng hai phải học đủ các học phần có trong chương trình đào tạo của 

ngành thứ hai mà khi học ngành thứ nhất chưa được học hoặc đã học nhưng chưa đủ 

khối lượng qui định. 

3. Người học được bảo lưu kết quả học tập đối với những học phần có trong chương 

trình đào tạo ngành thứ nhất có số tín chỉ, số đơn vị học trình tương đương hoặc lớn 

hơn so với chương trình ngành đào tạo mới và đạt từ 5 điểm trở lên. 

Phương thức xét bảo lưu: 

- Văn bằng 1 thuộc hệ đào tạo chính quy tập trung và phải có đơn (theo mẫu) và 

bảng điểm VB1 kèm theo, thời gian nộp đơn trước 1 tuần so với lịch học VB2. 

- Môn học Lý luận chính trị thực hiện bảo lưu theo Thông tư số 2488/BGDĐT-

ĐH&SĐH, ngày 25/03/2008 của BGD và ĐT. Riêng người học có văn bằng 1 

thuộc hệ đào tạo chính quy tập trung liên thông thì xét chuyển điểm các môn Lý 

luận chính trị hệ cao đẳng chính quy tuyển sinh từ năm 2008 trở lại đây. 

- Các môn học trong chương trình đào tạo VB1 phải trùng tên môn, cùng số tín chỉ 

hoặc lớn hơn môn học có trong chương trình đào tạo VB2 

- Văn bằng 1 các môn theo đơn vị học trình được quy đổi: 1 tín chỉ = 1,5 đơn vị học 

trình, lấy số dư  ≥ 0,75 được làm tròn lên. 
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