
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐIỂM MÔN HỌC 

 

Căn cứ Quyết định số: 1005/QĐ-CĐXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế học vụ 

đào tạo tín chỉ;  

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CĐXD ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường  

Căn cứ Kế hoạch đào tạo chi tiết năm 2020-2021 và chương trình đào tạo 

Nhà Trường thông báo về việc nộp chuyển điểm các học phần/môn học tương đương 

trong CTĐT để xét chuyển điểm và miễn môn học, cụ thể như sau: 

- Thời gian nộp đơn xin chuyển điểm: từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020. 

Những trường hợp nộp sau thời gian trên sẽ không được giải quyết. 

- Hồ sơ nộp bao gồm: 

+ Đơn xin đề nghị chuyển điểm (Sinh viên lên website: 

http://phongdaotao.hcc2.edu.vn/ vào mục Quy trình/biểu mẫu, download “Đơn đề nghị 

chuyển điểm”, nộp tại phòng Đào tạo.) hoặc trực tiếp liên hệ Phòng Đào tạo để được nhận 

đơn. 

+ Bằng cấp, chứng chỉ, Bảng điểm học tập cá nhân (01 bản photo, sao y chứng thực) 

- Điều kiện được chuyển điểm môn học: 

+ Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (kèm theo bảng điểm, bằng tốt nghiệp 

Cao đẳng, Đại học) 

+ Sinh viên có các chứng chỉ sau: Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Chứng 

chỉ Ngoại ngữ Bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương trở lên; Chứng chỉ 

kỹ năng tin học cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin truyền thông,… 

 Học phần đã học trong chương trình ở bậc Cao đẳng, Đại học trùng với học phần 

trong khung chương trình đào tạo của Trường. 

 Học phần đã học có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần trong 

khung chương trình đào tạo. 

Lưu ý:  
- Tất cả các trường hợp chuyển điểm đã được đồng ý của Phòng Đào tạo và 

Ban Giám hiệu điểm sẽ được cập nhật trên hệ thống. 

- Trong thời gian chờ duyệt đơn xin chuyển điểm, các sinh viên vẫn phải tham 

gia học đầy đủ các học phần theo lịch học. 

Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng các quy định của Nhà trường để không 

ảnh hưởng đến kế hoạch học tập. 

Trân trọng./.   

 


