
 

 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

 

QUY ĐỊNH 

Tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-ĐHCT ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét 

tuyển thẳng vào Trường  Đại hoc Cần Thơ.  

2. Quy định này áp dụng đối với tất cả học sinh được xét tuyển thẳng vào Trường  

Đại học Cần Thơ.   

Điều 2. Thời gian và chương trình đào tạo 

1. Học sinh được xét tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức một năm. Năm học bao 

gồm 2 học kỳ (gồm học kỳ I và học kỳ II). Mỗi học kỳ, học sinh phải học 5 môn học 

theo Nhóm Khoa học Tự nhiên hoặc Nhóm Khoa học Xã hội – Nhân văn như sau:  

Nhóm Khoa học tự nhiên (Danh sách ngành đào tạo đính kèm) 

STT Tên môn học 
Số tiết 

Học kì I 

Số tiết 

Học kì II 

Số tiết 

cả năm 

Số  

tín chỉ 

1 Toán học 90 90 180 12 

2 Vật lý 60 60 120 8 

3 Hóa học 60 60 120 8 

4 Sinh học 60 60 120 8 

5 Tin học 30 30 60 4 

Tổng cộng 300 300 600 40 

Nhóm Khoa học xã hội – Nhân văn (Danh sách ngành đào tạo đính kèm) 

STT Tên môn học 
Số tiết 

Học kì I 

Số tiết 

Học kì II 

Số tiết 

cả năm 

Số  

tín chỉ 

1 Ngữ văn 90 90 180 12 

2 Lịch sử 60 60 120 8 

3 Địa lý 60 60 120 8 

4 Tiếng Anh  60 60 120 8 

5 Tin học 30 30 60 4 

Tổng cộng 300 300 600 40 

2. Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các môn học được công bố tại website 

của Khoa Dự bị Dân tộc - Trường Đại học Cần Thơ: http://spu.ctu.edu.vn 

http://spu.ctu.edu.vn/


 

 

Điều 3. Kiểm tra, thi cuối học kỳ  

1. Mỗi môn học trong một học kỳ có 1 lần kiểm tra và 1 lần thi cuối học kỳ. Thời 

gian làm bài kiểm tra là 60 phút. Thời gian làm bài thi là 120 phút. 

a) Kết quả kiểm tra và thi cuối học kỳ được đánh giá theo thang điểm 10 và chỉ 

lấy số lẻ đến 0,5 điểm.  

b) Điểm bài kiểm tra tính theo hệ số 1, bài thi tính theo hệ số 2 khi tính điểm tổng 

kết của môn học vào cuối năm học.  

2. Học sinh thuộc một trong các điều kiện sau đây không được dự thi cuối học kỳ: 

a) Bị thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo cấp Trường trở lên. 

b) Tổng số thời gian nghỉ học có lý do và không có lý do vượt quá 20% số tiết ở 

môn học nào thì không được dự thi môn học đó trong học kỳ. 

c) Không làm kiểm tra môn học nào thì không được dự thi cuối học kỳ môn học đó. 

3. Học sinh không thi đủ 5 môn cuối mỗi học kỳ thì không được xét vào đại học. 

4. Việc kiểm tra, thi cuối học kỳ được Trường tổ chức ra đề chung cho tất cả các 

môn học; tổ chức thi và tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi, chấm phúc khảo do Hiệu 

trưởng quy định. 

Điều 4. Điểm tổng kết môn học, điểm trung bình chung năm học 

1. Cuối năm học, mỗi môn học có một điểm tổng kết. Điểm tổng kết môn học là 

điểm trung bình chung của 2 lần kiểm tra (hệ số1) và 2 lần thi (hệ số 2). 

2. Điểm trung bình chung năm học (ĐTBCNH) là trung bình có trọng số của điểm 

tổng kết môn học mà học sinh đã học theo Nhóm tại Khoản 1, Điều 2 Quy định 

này, với trọng số là số tín chỉ của các môn học đó. ĐTBCNH được tính theo 

công thức như sau: 
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Trong đó: Xi: là điểm môn học thứ i;  

                 ai: là số tín chỉ của môn học thứ i; 

 n: là số môn học học sinh đã học trong năm (n = 5)  

Điểm tổng kết môn học và điểm trung bình chung năm học chỉ lấy một số lẻ. 

Điều 5. Điểm rèn luyện 

Điểm rèn luyện của học sinh được đánh giá từng học kỳ, chấm theo thang điểm 

100 dựa vào các quy định hiện hành.  

Điểm rèn luyện cả năm là trung bình cộng của Điểm rèn luyện hai học kỳ.  

Điều 6. Điều kiện được xét tuyển vào học đại học 

Căn cứ vào kết quả học tập và xếp loại rèn luyện của học sinh sau khi kết thúc 

năm học, Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển vào đại học những học sinh thỏa mãn 

các điều kiện sau đây: 



 

 

a) Thi đủ 5 môn cuối mỗi học kỳ;  

b) Điểm trung bình chung năm học đạt từ 5,0 điểm trở lên và Điểm tổng kết môn 

học đạt trên 1,0 điểm. 

c) Xếp loại rèn luyện cả năm đạt từ Khá trở lên. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

Quy định này được áp dụng cho tất cả học sinh được xét tuyển thẳng vào Trường 

Đại học Cần Thơ kể từ ngày ký. Các Quy định khác trái với Quy định này đều bị bãi bỏ./. 

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG      

 

                                                                                                                       (Đã ký)  

          

         Hà Thanh Toàn 

                                                                                    

 


