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THÔNG BÁO 
Về việc hướng dẫn quy trình và thủ tục học các học phần tương đương và học 

phần thay thế cho sinh viên hệ cao đẳng  
 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc 

 

Căn cứ vào Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29/01/2008 của Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng ban hành Quy định về việc thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao 
đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, tại Điểm f, Khoản 2, Điều 3 quy định về học 
phần tương đương và học phần thay thế. Nay Nhà trường hướng dẫn các Khoa, Bộ 
môn thực hiện quy trình và thủ tục để sinh viên bậc cao đẳng đăng ký học các học 
phần tương đương và học phần thay thế trong chương trình đào tạo như sau: 

1. Khi một học phần trong chương trình đào tạo bậc cao đẳng không thể mở lớp vì 
số sinh viên ít hoặc học phần không còn tổ chức đào tạo thì sinh viên được phép làm 
đơn gửi Khoa xin học một học phần tương đương hoặc học phần thay thế khác đang 
được tổ chức đào tạo ở bậc đại học tại Trường hoặc tại các trường thành viên trong Đại 
học Đà Nẵng.  

2. Căn cứ vào đơn xin học học phần tương đương, học phần thay thế của sinh viên, 
Bộ môn tổ chức họp để xem xét học phần tương đương, học phần thay thế cho học 
phần được đề xuất. Học phần tương đương, học phần thay thế được định nghĩa tại 
Điểm f, Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29/01/2008 của 
Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành Quy định về việc thực hiện quy chế đào tạo đại 
học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.  

3. Trên cơ sở biên bản cuộc họp của Bộ môn, Hội đồng Khoa tổ chức họp để thống 
nhất đề xuất cho phép sinh viên học học phần tương đương hoặc học phần thay thế. 

4. Căn cứ đề xuất của Hội đồng Khoa, Khoa quản lý sinh viên làm Tờ trình gửi 
phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường nêu rõ lý do và đề nghị cho phép sinh viên 
được phép học học phần tương đương hoặc học phần thay thế. 

5. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường sẽ tiến hành họp để 
xem xét. Trên cơ sở kết luận của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo, phòng 
Đào tạo sẽ tiến hành mở hệ thống để sinh viên đăng ký các học phần tương đương 
hoặc học phần thay thế đang tổ chức đào tạo tại Trường hoặc ký vào đơn xin đăng ký 
học tại các Trường thành viên khác của ĐHĐN. 

Vậy, Nhà trường thông báo để các đơn vị triển khai và thực hiện cho sinh viên kịp 
thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. 

Trân trọng./. 
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