BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

QUY TRÌNH 408

ĐĂNG KÍ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 116/QĐ-ĐHĐT, ngày 16/3/2010
của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp)

I. Điều kiện học cùng lúc hai chƣơng trình
1. Ngành chính của CT thứ hai phải khác ngành chính của CT thứ nhất;
2. Tích lũy được ít nhất 30 tín chỉ và điểm TBC tích lũy không dưới 2,0;
II. Hồ sơ xin học cùng lúc hai chƣơng trình
1. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình theo mẫu 408;
2. Bảng điểm tích lũy;
3. Kế hoạch học tập ngành thứ nhất.
III. Quy trình xin học cùng lúc hai chƣơng trình

Bƣớc

Nội dung

1

Sinh viên nghiên cứu quy chế, xin tư vấn của
GVCN và chuẩn bị hồ sơ xin học song song hai
chương trình;

2

GVCN ngành thứ nhất duyệt Hồ sơ và kí xác
nhận vào đơn và trả về SV;

Lƣợc đồ
Sinh viên chuẩn bị HS
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Duyệt

K
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3

P.QLĐT nhận Hồ sơ từ sinh viên duyệt và
chuyển cho khoa quản lí ngành thứ hai;

4

Khoa quản lí ngành thứ hai xem xét, điều
chỉnh(nếu có) duyệt, kí xác nhận, đóng dấu và
chuyển Hồ sơ về P.QLĐT;

5

P.QLĐT tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định
học cùng lúc hai chương trình cho SV và khoa
QL ngành 2;

6

Khoa QL ngành 2 cử GVCN cho SV học ngành 2;

7

SV lập kế hoạch học tập ngành 2 với sự cố vấn
của GVCN ngành 2;

8

Phòng QLĐT cập nhật trên UIS.
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Quyết định học
Cử GVCN
Lập kế hoạch học ngành 2
Cập nhật trên UIS

IV. Công tác lƣu trữ
1. Sinh viên lưu trữ hồ sơ gốc và Quyết định học ngành hai song song.
2. Phòng QLĐT, khoa QL ngành 2 lưu trữ bản sao hồ sơ và Quyết định học ngành hai
song song.
3. GVCN hai ngành đào tạo lưu trữ hai kế hoạch học tập của hai ngành.

Mẫu đơn 408
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC SONG SONG HAI CHƢƠNG TRÌNH

Họ và tên: ……………………………..……...................................... Mã số SV: ................…................
Điện thoại: ................…................

E-mail: ......................................................................................

Ngành đào tạo (chính) thứ nhất: .......................................................... Khoa: …………………………
Số tín chỉ đã tích lũy: ……………………………………………….. Điểm TBCTL: …………………
Xin học song song hai chương trình
Ngành đào tạo (chính) thứ hai: ............................................................. Khoa: ………………………….

ngày ....... tháng....... năm ..............
Ngƣời làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

……………………….,

GV chủ nhiệm
ngành đào tạo thứ nhất

P.QL Đào tạo

Khoa quản lí
ngành đào tạo thứ hai

