QUY ĐỊNH
VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIẢNG DẠY
THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016
của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
CÁC QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định những vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy theo hệ
thống tín chỉ của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Văn bản này áp dụng đối với các giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng) và
các đơn vi ̣ liên quan đế n công tác giảng da ̣y của giảng viên trong viêc̣ đào tạo theo hệ
thống tín chỉ của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Thời gian làm viêc̣ và định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên
1. Thời gian làm viêc̣ của giảng viên thực hiê ̣n theo năm ho ̣c đươ ̣c quy đinh
̣
theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đinh
̣ mức thời gian làm viê ̣c của giảng viên trong mô ̣t năm ho ̣c là 40 giờ x 44 tuầ n =
1760 giờ.
2. Thời gian làm công tác giảng da ̣y theo năm ho ̣c là 900 giờ, được quy đổ i
thành 270 giờ chuẩ n.Việc qui đổi ra giờ chuẩn và thanh toán vượt giờ chuẩn thực hiện
theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
3. Giảng viên thın̉ h giảng không phải thực hiê ̣n thời gian làm viêc̣ và đinh
̣ mức
giờ chuẩ n như quy đinh
̣ ta ̣i các mu ̣c 1, 2 của Điề u này; viê ̣c thanh toán thù lao cho giảng
viên thın̉ h giảng đươc̣ thực hiện theo hợp đồ ng giảng daỵ và Quy chế chi tiêu nội bộ của
trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chức danh của giảng viên
Chức danh của giảng viên đươ ̣c quy đinh
̣ theo Thông tư liên tich
̣ số
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của liên Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o và Bô ̣
Nôị vu ̣, bao gồm:
1. Giảng viên cao cấp (hạng I)
Mã số: V.07.01.01
2. Giảng viên chính (hạng II)
Mã số: V.07.01.02
3. Giảng viên (hạng III)
Mã số: V.07.01.03
Điề u 4. Năng lực và nhiệm vụ của giảng viên trong công tác giảng dạy
1. Giảng viên cao cấp (hạng I)
a) Năng lực trong công tác giảng da ̣y:

- Có kiến thức chuyên sâu về các học phầ n được phân công giảng dạy và
có kiến thức vững vàng của một số học phầ n có liên quan trong ngành/chuyên ngành
đào tạo được giao đảm nhiệm.
- Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu
khoa học của ngành/chuyên ngành.
- Chủ trì biên soạn ít nhất 02 sách phục vụ đào tạo (giáo trıǹ h, tài liêụ giản g
da ̣y – ho ̣c tâ ̣p theo hê ̣ thố ng tıń chı,̉ sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn,
biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng trong
giảng dạy, đào tạo.
b) Nhiê ̣m vu ̣ trong công tác giảng da ̣y:
- Giảng dạy trình độ đại học trở lên; hướng dẫn và chấm đồ án tốt nghiệp
đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; chủ trì hoặc tham gia các hội đồng
đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo của
ngành/chuyên ngành; đề xuất phương hướng, biện pháp phát triển của ngành/chuyên
ngành.
- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Chủ động cập nhật
thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào
tạo, cập nhật đề cương học phần, bài giảng đáp ứng nhu cầu thực tiễn; đổi mới phương
pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh
viên.
- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục
đại học.
- Tổ chức hướng dẫn sinh viên về phương pháp học tập; phát hiện năng lực
sở trường của sinh viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tài năng.
- Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu
cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành.
- Tham gia coi thi, chấ m thi theo sự phân công của Khoa.
2. Giảng viên chính (hạng II)
a) Năng lực trong công tác giảng da ̣y:
- Có kiến thức vững vàng về các học phầ n được phân công giảng dạy và
kiến thức cơ bản của một số học phầ n có liên quan trong ngành/chuyên ngành đào tạo
được giao đảm nhiệm.
- Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các học phầ n được
phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với ngành/chuyên ngành đào tạo.
- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo được sử
dụng trong giảng dạy, đào tạo.
b) Nhiêm
̣ vu ̣ trong công tác giảng da ̣y:
- Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học.
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- Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng
dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo;
thường xuyên cập nhật đề cương học phần, bài giảng đáp ứng nhu cầu thực tiễn; đề xuất
chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển của ngành/ chuyên ngành được giao
đảm nhiệm.
- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Chủ động đề xuất
các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả
học tập, rèn luyện của sinh viên.
- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục
đại học.
- Tham gia công tác cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí
nghiệm, thực tập.
- Tham gia coi thi, chấ m thi theo sự phân công của Khoa.
3. Giảng viên (hạng III)
a) Năng lực trong công tác giảng da ̣y:
- Nắm vững kiến thức cơ bản của học phầ n được phân công giảng dạy và
có kiến thức tổng quát về một số học phầ n có liên quan trong ngành/chuyên ngành đào
tạo được giao đảm nhiệm.
- Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các học phầ n được
phân công thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát
triển đào tạo, nghiên cứu của ngành/chuyên ngành ở trong và ngoài nước.
- Biên soạn giáo án, tập hợp các tài liệu tham khảo liên quan của bộ môn,
chủ trì hoặc tham gia biên soạn tài liê ̣u giảng da ̣y – hoc̣ tâp̣ theo hê ̣ thố ng tıń chı,̉ sách
hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm.
- Có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung ho ̣c phầ n; giảng
dạy đạt yêu cầu trở lên.
b) Nhiê ̣m vu ̣ trong công tác giảng da ̣y:
- Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học.
- Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng
dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; tham gia
đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn
luyện của sinh viên.
- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo án, tài liêụ giảng da ̣y – hoc̣ tâ ̣p theo
hê ̣ thố ng tıń chı,̉ sách hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm; thường xuyên cập nhật
bài giảng đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
- Tham gia công tác cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí
nghiệm và thực tập.
- Tham gia coi thi, chấ m thi theo sự phân công của Khoa.
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- Giảng viên trong thời gian làm công tác trợ giảng:
+Thực hiện hỗ trợ giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư trong
các hoạt động giảng dạy, bao gồm: chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn đồ án,
hướng dẫn bài tâp,
̣ thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm bài.
+ Biên soạn giáo án theo hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.
+ Dự giờ của giảng viên trong Bộ môn để học tập kinh nghiệm giảng dạy.
+ Tham gia giảng dạy một số nội dung của học phần theo đề xuất của giảng
viên hướng dẫn và được sự chấp thuận của Chủ nhiệm Bộ môn.
+ Sau 1 năm thử việc phải có chứng chỉ về phương pháp giảng dạy đại học
và được Bộ môn công nhận đạt kết quả trong buổi dạy thử.
Điều 5. Giảng viên phụ trách lớp học phần
Đối với các lớp học phần cần nhiều giảng viên giảng dạy, Bộ môn quản lý học
phần phân công giảng viên phụ trách lớp học phần.
Giảng viên phụ trách lớp học phần có nhiệm vụ:
1. Phối hợp các giảng viên thực hiện mục tiêu chung của học phần; chủ trì làm
đề thi kết thúc học phần trình Chủ nhiệm bộ môn ký duyệt; tổng hợp các điểm thành
phần trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
2. Chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn trước Bộ môn về công tác giảng
dạy học phần.
Điều 6. Cố vấn học tập
Khoa phân công cố vấn học tập cho mỗi lớp Niên khóa.
1. Các yêu cầu đối với cố vấn học tập:
a) Hiểu rõ mục tiêu đào tạo của trường.
b) Hiểu biết về ngành, chuyên ngành đào tạo.
c) Nắm vững Chương trình đào tạo.
d) Nắm vững Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Quy định về công tác Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đa ̣i ho ̣c
Kiế n trúc Thành phố Hồ Chı́ Minh để có thể tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập.
2. Nhiệm vụ tư vấn của cố vấn học tập:
a) Tư vấn cho sinh viên về các vấn đề liên quan đến mục tiêu đào tạo,
Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa.
b) Tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên đăng ký học phần.
c) Tư vấn và hướng dẫn cho sinh viên điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù
hợp với năng lực và hoàn cảnh cá nhân.
d) Tư vấn và hướng dẫn cho sinh viên lựa chọn học phần phù hợp với định
hướng nghề nghiệp của cá nhân.
e) Tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập.
Điều 7. Giảng viên thỉnh giảng
1. Giảng viên thỉnh giảng bao gồm:
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a) Giảng viên hoặc nguyên là giảng viên các trường đại học trong và ngoài
nước, có bằng cấp chuyên môn phù hợp với yêu cầu về giảng dạy tại trường Đại học
Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
b) Cá nhân trong hoặc ngoài nước không có chức danh giảng viên nhưng có
bằng cấp chuyên môn phù hợp với các qui định trong Luật Giáo dục đa ̣i ho ̣c.
2. Bộ môn đề xuất mời giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần
phù hợp với chuyên môn, chức danh; Khoa tổng hợp danh sách trình Hiệu trưởng ký
hợp đồng thỉnh giảng.
3. Giảng viên thỉnh giảng nộp bản sao bằng cấp, lý lịch khoa học cho Khoa.
Khoa tổng hợp danh sách và chuyển cho Phòng Tổ chức nhân sự kiểm tra trước khi ký
hợp đồng thỉnh giảng.
4. Giảng viên thỉnh giảng thực hiện các công việc được Trưởng Bộ môn phân
công và có trách nhiệm, quyền lợi được qui định cụ thể trong hợp đồng thỉnh giảng.
5. Giảng viên thỉnh giảng cầ n nắm vững phương pháp giảng dạy trong đào tạo
theo hê ̣ thố ng tín chỉ và thực hiện theo đúng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, đề
cương học phần và các qui định khác liên quan đến giảng dạy của trường Đại học Kiến
trúc thành phố Hồ Chí Minh.
Chương II
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 8. Chương trình đào tạo
1. Các Chương trình đào tạo là căn cứ để tổ chức đào tạo, xử lý kế t quả ho ̣c tâp,
̣
xét công nhận tốt nghiệp.
2. Khoa xác định mục tiêu, phát triể n Chương trình đào ta ̣o của ngành đào tạo
do Khoa quản lý trên cơ sở Chuẩn đầu ra và nhằ m đa ̣t Chuẩ n đầ u ra.
3. Đối với các Chương trình liên kết với nước ngoài, Khoa phối hợp với Cơ sở
đào tạo đối tác trong việc xây dựng Chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện ở Việt
Nam.
4. Khoa chủ trı̀ viê ̣c tổ chức đánh giá, câp̣ nhâ ̣t Chương trıǹ h đào ta ̣o theo đinh
̣
kỳ và quy trınh
̣ ta ̣i Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bô ̣ Giáo du ̣c và
̀ đươ ̣c quy đinh
Đào ta ̣o.
5. Mọi thay đổi trong Chương trình đào tạo do Khoa đề xuất phải được thông
qua Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường, Hiệu trưởng phê chuẩn trước khi thực hiện.
Mọi thay đổi trong Chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài phải được sự phê
chuẩn của các bên liên quan.
6. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên hoặc Trung tâm đào tạo quốc tế có trách
nhiệm công bố các Chương trình đào tạo trên website và Cổng thông tin đào tạo của
trường.
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Điều 9. Đề cương học phần
1. Đề cương của mỗ i học phần là căn cứ để tổ chức giảng dạy, đánh giá công tác
giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với học phần đó.
2. Đề cương học phần xác định mục tiêu sinh viên cần đạt tới về kiến thức, kỹ
năng, thái độ khi học học phần này; xác định khối lượng công việc của sinh viên thực
hiện không những trên lớp mà cả tự học; xác định phương pháp dạy – học, phương
pháp đánh giá và lịch trình thực hiện.
3. Khoa chỉ đạo các Bộ môn biên soạn Đề cương các học phần do Khoa quản lý.
a) Đối với các học phần do một Bộ môn của Khoa quản lý, Khoa chỉ đạo Bộ
môn tổ chức biên soạn Đề cương học phần.
b) Đối với các học phần tích hợp từ nhiều môn học và do giảng viên của
nhiều Bộ môn trong Khoa tham gia giảng dạy, Khoa giao cho một Bộ môn quản lý và
phối hợp các Bộ môn liên quan biên soạn Đề cương học phần.
c) Đối với các Học phần mà Khoa không phụ trách nhưng có trong Chương
trình đào tạo của Khoa, các Khoa liên quan phối hợp với nhau trong việc biên soạn Đề
cương học phần.
4. Bộ môn chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức, phân công giảng viên biên soạn
Đề cương các học phần do Bộ môn quản lý; Phối hợp với các Bộ môn liên quan biên
soạn Đề cương các học phần tích hợp từ nhiều môn học.
5. Mọi thay đổi trong Đề cương học phần do Bộ môn đề xuất phải được thông
qua Hội đồng Khoa.
6. Phòng Đào ta ̣o và Công tác sinh viên công bố đề cương ho ̣c phầ n trên Cổ ng
thông tin điêṇ tử cho mỗ i sinh viên đố i với các ho ̣c phầ n đăng ký ho ̣c trong ho ̣c kỳ.
7. Giảng viên giải thıć h cho sinh viên về viê ̣c thực hiê ̣n đề cương ho ̣c phầ n ngay
trong tuầ n đầ u tiên giảng da ̣y lớp ho ̣c phầ n.
Điều 10. Kế hoạch giảng dạy
1. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm lập dự thảo kế hoạch
giảng dạy trong từng học kỳ gửi tới tất cả các Khoa để thông báo, góp ý trước khi trình
Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành chính thức.
2. Trung tâm đào tạo quốc tế lập dự thảo kế hoạch giảng dạy Chương trình
tiên tiến và các Chương trình liên kết với nước ngoài trong từng học kỳ trình Hiệu
trưởng phê duyệt, ban hành chính thức.
3. Kế hoạch giảng dạy xác định các lớp học phần được mở và thời gian tiến
hành giảng dạy các lớp học phần trong học kỳ.
Điều 11. Lịch giả ng da ̣y và Thời khóa biểu
1. Lịch giảng da ̣y lớp học phần gồm: tên học phần, tên giảng viên giảng dạy,
thời gian giảng dạy, phòng học của lớp học phần đó.
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2. Thời khóa biểu của giảng viên gồm: lịch giảng daỵ các lớp học phần mà
giảng viên tham gia giảng dạy.
3. Giảng viên nhận thời khóa biểu trên cổng thông tin điện tử hoặc do thư ký
Khoa in từ hệ thống công nghệ thông tin đào tạo.
4. Giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình tiên tiến và các Chương trình
liên kết với nước ngoài nhận thời khóa biểu từ Trung tâm đào tạo quốc tế.
Điều 12. Phân công giảng dạy
1. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên soa ̣n dự thảo kế hoa ̣ch đào ta ̣o và lich
̣
giảng da ̣y các lớp ho ̣c phầ n trong ho ̣c kỳ, gửi các Khoa ıt́ nhấ t 2 tháng trước khi ho ̣c kỳ
bắ t đầ u.
2. Căn cứ vào dự thảo kế hoa ̣ch đào taọ và lich
̣ giảng da ̣y các lớp ho ̣c phầ n do
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên soa ̣n thảo, Bộ môn phân công giảng viên giảng
dạy các lớp học phần (kể cả giảng viên thỉnh giảng) và giảng viên phụ trách học phần
gửi cho Khoa.
3. Khoa lập bảng tổng hợp phân công giảng viên của Khoa và giao cho thư ký
nhập vào hệ thống công nghệ thông tin; Nế u thấ y cầ n thiế t, Khoa kiế n nghi ̣ Phòng Đào
tạo và Công tác sinh viên điề u chın̉ h theo các quy đinh
̣ ta ̣i Điề u 13.
4. Trung tâm đào tạo quốc tế soa ̣n dự thảo kế hoa ̣ch đào taọ và lich
̣ giảng da ̣y
các lớp ho ̣c phầ n trong ho ̣c kỳ, mời giảng viên trong nước hoặc nước ngoài giảng dạy
các lớp học phần của Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên kết với nước
ngoài. Đối với giảng viên nước ngoài, phải có văn bản thỏa thuận về kế hoạch, tiến độ
giảng dạy và thời hạn nộp kết quả thi/kiểm tra học phần.
Điều 13. Điều chỉnh kế hoa ̣ch và lich
̣ giảng da ̣y
1. Theo dự thảo kế hoach
̣ giảng da ̣y, nế u cầ n thiế t, Khoa đề nghị Phòng
̣ và lich
Đào tạo và Công tác sinh viên điều chỉnh kế hoa ̣ch và lich
̣ giảng daỵ đối với các trường
hợp: giảng viên có giờ giảng dạy hệ vừa làm vừa ho ̣c đã được phân công trước hoăc̣
không có giảng viên để giảng da ̣y theo dự thảo kế hoa ̣ch và lich
̣ giảng da ̣y, hơ ̣p lý hóa
hơn trong viê ̣c thực hiêṇ chương trıǹ h đào taọ và kế hoach
̣ giảng da ̣y.
2. Giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình tiên tiến và các Chương trình
liên kết với nước ngoài nếu có lý do chính đáng muốn điều chỉnh thời khóa biểu thì phải
được sự chấp thuận của Trung tâm đào tạo quốc tế.
3. Viê ̣c điề u chın̉ h chı̉ thực hiê ̣n trong thời gian Khoa phân công giảng viên
theo dự thảo kế hoa ̣ch và lich
̣ giảng da ̣y. Sau khi kế hoach
̣ giảng da ̣y chınh
̣ và lich
́ thức
đươ ̣c công bố cho sinh viên đăng ký ho ̣c, không thực hiê ̣n bấ t kỳ sự điề u chın
̉ h nào trừ
trường hơ ̣p bấ t khả kháng, đươ ̣c Ban Giám hiê ̣u chấ p thuân.
̣
Điều 14. Thực hiện Kế hoạch, Thời khóa biểu
1. Khoa chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đôn đốc giảng viên của Khoa
thực hiện kế hoa ̣ch, thời khóa biể u.
7

2. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên bố trí nhân viên trực các buổi học để
giải quyết các sự cố liên quan đến việc thực hiện kế hoạch, lich
̣ giảng da ̣y. Trung tâm
đào tạo quốc tế theo dõi việc thực hiện kế hoạch, lich
̣ giảng da ̣y của giảng viên giảng
dạy Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên kết với nước ngoài.
3. Phòng Thanh tra giáo dục báo với Khoa để chấn chỉnh hoặc kiến nghị với
Ban Giám hiệu để xử lý các trường hợp giảng viên không thực hiện đúng kế hoạch, lịch
giảng da ̣y.
4. Giảng viên không thay đổ i kế hoa ̣ch và lich
̣ giảng da ̣y các lớp ho ̣c phầ n sau
khi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đa ̃ công bố chıń h thức cho sinh viên đăng ký
học;
5. Trong quá trıǹ h giảng da ̣y, giảng viên không tự ý dồn giờ hoặc ghép lớp.
Khi có sự cố trùng phòng, giảng viên cầ n báo ngay với Phòng Đào tạo và Công tác sinh
viên để giải quyết.
6. Các trường hợp giảng viên nghı̉ da ̣y có lý do chıń h đáng mà không bố trı́
đươ ̣c người daỵ thay, Khoa báo cho Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (đố i với
Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên kết với nước ngoài phải báo cho Trung
tâm đào taọ quố c tế ) và Phòng Thanh tra giáo du ̣c trước ıt́ nhấ t 2 ngày; Trong trường
hơ ̣p đô ̣t xuấ t, bấ t khả kháng thı̀ Khoa báo cho Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (đố i
với Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên kết với nước ngoài, báo cho Trung
tâm đào taọ quố c tế ) và Phòng Thanh tra giáo du ̣c ıt́ nhấ t 15 phút trước khi giờ ho c̣ bắ t
đầ u. Phòng Đào ta ̣o và Công tác sinh viên (hoă ̣c Trung tâm đào taọ quố c tế ) có trách
nhiê ̣m thông báo cho sinh viên nghı̉ ho ̣c.
7. Nế u đến lớp muộn vı̀ lý do bấ t khả kháng, giảng viên thông qua Khoa báo
cho Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (đố i với Chương trình tiên tiến và các Chương
trình liên kết với nước ngoài, báo cho Trung tâm đào ta ̣o quố c tế ) và Phòng Thanh tra
giáo dục. Phò ng Đào ta ̣o và Công tác sinh viên (hoă ̣c Trung tâm đào taọ quố c tế ) có
trách nhiê ̣m thông báo cho sinh viên biế t viê ̣c đế n lớp muô ̣n của giảng viên.
8. Nếu quá 15 phút, giảng viên chưa đế n lớp mà không báo cho Phòng Đào tạo
và Công tác sinh viên (đố i với Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên kết với
nước ngoài, không báo cho Trung tâm đào ta ̣o quố c tế ) và Phòng Thanh tra giáo dục thì
được xem là bỏ giờ; sinh viên có thể nghỉ và Phòng Thanh tra giáo dục lập biên bản
giảng viên bỏ giờ.
9. Các trường hơ ̣p phải daỵ bù, giảng viên liên hê ̣ vớ i Phòng Đào tạo và Công
tác sinh viên để xế p phòng ho ̣c, lich
̣ da ̣y bù và thông báo cho sinh viên; Giảng viên
không đươc̣ tự ý sử du ̣ng phòng ho ̣c và xế p lich
̣ daỵ bù không theo bố trı́ của Phòng
Đào tạo và Công tác sinh viên.
10. Nếu sau 15 phút mà không có sinh viên đế n lớp, giảng viên báo cho Phòng
Đào tạo và Công tác sinh viên (đố i với Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên
kết với nước ngoài, báo cho Trung tâm đào taọ quố c tế ) tìm nguyên nhân. Sau 10 phút
kể từ lúc báo mà Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (hoă ̣c Trung tâm đào taọ quố c tế )
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không xác định được nguyên nhân, giảng viên được quyền nghỉ buổi dạy đó và Phòng
Đào tạo và Công tác sinh viên (hoă ̣c Trung tâm đào ta ̣o quố c tế ) có trách nhiệm giải
trình với Phòng Thanh tra giáo dục.
Điều 15. Giảng dạy
1. Giảng viên giảng dạy theo đúng nội dung, phương pháp, lịch trình được ghi
trong Đề cương; phát huy tính chủ động của sinh viên trong việc tiếp cận kiến thức, rèn
luyện kỹ năng nhằm đạt mục tiêu đặt ra của học phần.
2. Tương ứng với 1 tín chỉ trên lớp, giảng viên dành ít nhất 30 giờ để nghiên
cứu và chuẩn bị giáo án, bài giảng.
3. Ngoài yêu cầu đối với sinh viên khi học trên lớp, giảng viên giao khối
lượng công việc sinh viên phải tự làm việc hoặc làm việc theo nhóm tương ứng với 30
giờ/1 tıń chı;̉ có hình thức phù hợp để đánh giá năng lực tự làm việc và làm việc theo
nhóm của sinh viên.
4. Giảng viên có lịch tiếp để hỗ trợ cho việc học và tự học của sinh viên.
5. Đối với các học phần đồ án:
a) Giảng viên phụ trách học phần chia sinh viên thành các nhóm và bố trí
giảng viên hướng dẫn cho từng nhóm. Mỗi giảng viên hướng dẫn một nhóm trung bıǹ h
15 sinh viên (đố i với các đồ án kỹ thuâṭ của ngành Kỹ thuâ ̣t xây dựng, mỗ i nhóm trung
bınh
̀ 40 sinh viên); Riêng các đồ án của chương trình tiên tiến, chương trình đổi mới,
chương trıǹ h chấ t lượng cao, chương trıǹ h liên kế t với nước ngoài thı̀ mỗi nhóm trung
bıǹ h 10 sinh viên.
b) Giảng viên đảm bảo đúng thời gian qui định cho mỗi buổi giảng dạy trên
họa thất; thực hiện giảng đề, hướng dẫn theo đúng qui định trong Đề cương học phần.
c) Giảng viên yêu cầu sinh viên đảm bảo đủ thời gian trên họa thất theo thời
khóa biểu và thực hiện vẽ bài, nộp bài theo đúng các qui định trong Đề cương học phần.
d) Giảng viên thực hiện ký tên xác nhận sinh viên hoàn thành khối lượng
công việc theo quy định, cho phép sinh viên được lên bài đồ án.
6. Giảng viên không sử dụng điện thoại, hút thuốc trong lớp; đảm bảo đúng
qui định của nhà trường về thời gian lên lớp, trang phục, tác phong, thái độ.
7. Bộ môn theo dõi việc giảng viên tuân thủ đề cương học phần; tổ chức dự
giờ và tham khảo ý kiến phản hồi từ sinh viên để đánh giá, kiến nghị về phương pháp
giảng dạy của giảng viên; tổ chức các sinh hoạt trong Bộ môn liên quan đến việc đổi
mới phương pháp giảng dạy.
8. Trung tâm đào tạo quốc tế và Ban chuyên môn theo dõi việc các giảng viên
tham gia giảng dạy Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên kết với nước ngoài
về việc tuân thủ Đề cương học phần; tổ chức dự giờ và tham khảo ý kiến phản hồi từ
sinh viên để đánh giá, kiến nghị về phương pháp giảng dạy của giảng viên; tổ chức các
sinh hoạt trong Ban chuyên môn liên quan đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
Điều 16. Hướng dẫn tại phòng thí nghiệm
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1. Giảng viên phụ trách học phần chia sinh viên thành các nhóm và bố trí
giảng viên hướng dẫn cho từng nhóm.
2. Lịch hướng dẫn mỗi nhóm sinh viên được niêm yết tại phòng thí nghiệm.
Giảng viên đảm bảo đúng thời gian qui định, hướng dẫn sinh viên kỹ năng, thao tác, qui
trình kỹ thuật và thực hiện đầy đủ nội dung thực hành.
3. Khoa phụ trách phòng thí nghiệm phải có Nội qui phòng thí nghiệm và các
trang bị tối thiểu cho an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp;
Giảng viên thực hiện và phổ biến cho sinh viên thực hiện theo Nội qui.
4. Cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm có nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, khai
thác tốt các thiết bị, vật tư dùng cho thực hành.
Điều 17. Thực tập, tham quan ở cơ sở bên ngoài
1. Khoa lập kế hoạch thực tập, tham quan trước khi bắt đầu học kỳ; thống nhất
với các cơ sở bên ngoài về nội dung thực tập, thời gian, địa điểm cũng như số sinh viên
tham gia và soạn thảo hợp đồng gửi cho Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên xác nhận
trước khi trình Hiệu trưởng ký.
2. Danh sách sinh viên các đoàn đi thực tập, tham quan ngoài trường do
Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thừa lệnh Hiệu trưởng ký.
3. Khoa cử giảng viên của Khoa làm trưởng đoàn thay mặt nhà trường tiến
hành các nhiệm vụ liên quan đến đợt thực tập, tham quan. Trưởng đoàn cần thường
xuyên đến cơ sở để kiểm tra và phối hợp với cơ sở để giải quyết các phát sinh cụ thể;
hướng dẫn sinh viên làm đề cương báo cáo thực tập.
4. Việc lập kế hoạch, thực hiện các đợt thực tập, tham quan cho sinh viên học
Chương trình tiên tiến và các Chương trình liên kết với nước ngoài do Trung tâm đào
tạo quốc tế thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
5. Kinh phı́ cho giảng viên liên quan đế n các đơ ̣t thực tâ ̣p, tham quan đươ ̣c
thanh toán theo Quy chế chi tiêu nô ̣i bô ̣; các trường hơ ̣p đăc̣ biê ̣t đươ ̣c thanh toán theo
phê duyê ̣t cu ̣ thể của Hiê ̣u trưởng.
Điều 18. Giảng dạy tại các Cơ sở đào tạo Cần Thơ và Đà Lạt
1. Các đơ ̣t giảng day:
̣
a) Đối với Cơ sở đào tạo tại Đà Lạt, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
bố trí 1 Đợt dạy cho 1 tuần giảng dạy.
b) Đối với Cơ sở đào tạo tại Cần Thơ, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
bố trí 2 Đợt dạy cho 1 tuần giảng dạy:
Đợt 1: Đi sáng thứ Hai, về chiều thứ Tư.
Đợt 2: Đi chiều thứ Tư, về chiề u thứ Sáu.
2. Danh sách giảng viên tham gia giảng da ̣y: các Khoa điều chỉnh danh sách
giảng viên trước tuần giảng dạy, gửi cho Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên để nhà
trường bố trí ăn ở, làm thủ tục thanh toán tiền thù lao giảng dạy.
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3. Phương tiê ̣n đi la ̣i:
a) Đố i với Cơ sở 48 Đăng
̣ Văn Bi: nhà trường tổ chức đưa rước theo thông
báo cu ̣ thể của Phòng Hành chıń h – Quản tri.̣
b) Đối với Cơ sở Cần Thơ: nhà trường tổ chức đưa rước. Nếu giảng viên đi
bằng phương tiện khác mà không có sự đồ ng ý của Phòng Đào tạo và Công tác sinh
viên sẽ không được nhà trường thanh toán.
c) Đố i với Cơ sở Đà Lạt: giảng viên giảng dạy tự túc phương tiện đi lại và
được nhà trường thanh toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
d) Đố i với các Cơ sở liên kế t đào ta ̣o: thực hiê ̣n theo Hơ ̣p đồ ng ký kế t giữa
Trường với các điạ phương.
4. Giảng viên không tự thay đổi lịch đi lại, lich
̣ giảng da ̣y, không tự đổi giờ
dạy với giảng viên khác.
Điều 19. Thi kết thúc học phần
1. Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần: Thực hiê ̣n theo Điề u 20 trong
Quy đinh
̣ về quản lý đào tạo theo hê ̣ thố ng tı́n chı̉ của Trường Đa ̣i ho ̣c Kiế n trúc Thành
phố Hồ Chı́ Minh.
2. Đề thi kết thúc học phần:
a) Tùy theo Đề cương học phần, đề thi kết thúc học phần có thể dưới một
trong các hình thức tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, . . .
hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Các đề thi tự luận có thể dưới dạng “đóng“ hoặc
“mở“. Đề thi dạng “mở“ nhất thiết đòi hỏi sinh viên phải tổng hợp hoặc vận dụng từ các
kiến thức đã học, không có sẵn trong giáo trình/bài giảng. Giảng viên công bố cho sinh
viên về hình thức thi kết thúc học phần ngay trong tuần đầu tiên giảng dạy lớp học phần.
b) Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng tổ chức xây dựng ngân hàng đề
thi cho các học phần. Trường hợp chưa có ngân hàng đề thi, Bộ môn phân công giảng
viên ra đề thi, phải có ít nhất 2 đề cho mỗi buổi thi của 1 học phần. Đề thi và đáp án nộp
cùng lúc cho Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươṇ g trong 2 túi riêng được niêm phong
sau khi đã có đầy đủ chữ ký của giảng viên và trưởng Bộ môn. Trên đề thi phải có điểm
từng câu. Trong đáp án phải có thang điểm chi tiết.
c) Thời gian làm bài quy định trong các đề thi tự luận tỉ lệ với số tín chỉ của
học phần với thời lượng tương ứng 25 - 30 phút cho 1 tín chỉ. Các đề thi phải đánh giá
đúng mức và phân loại được năng lực của sinh viên.
d) Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng tổ chức bốc thăm và ghi biên bản
chọn đề thi chính thức.
3. Nhân bản đề thi tự luận hoặc trắc nghiệm:
Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng thống kê số lượng cần nhân bản đối
với đề thi học phần; tổ chức nhân bản, đóng gói theo số lượng sinh viên từng phòng thi,
niêm phong kỹ và quản lý để tổ chức thực hiện kỳ thi.
4. Phân công cán bộ coi thi:
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a) Theo đề nghị của Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng, Khoa phân
công giảng viên làm cán bộ coi thi, gửi danh sách phân công cho Phòng Khảo thı́ và
Đảm bảo chấ t lươṇ g để bố trí cán bô ̣ coi thi. Trường hơ ̣p không đủ giảng viên làm công
tác coi thi, Khoa có thể mời cán bô ̣ các Phò ng, Ban hỗ trợ coi thi nhưng phải đươc̣ sự
chấ p thuâ ̣n của Phòng Tổ chức nhân sự. Mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất 2 cán bộ coi
thi và trung bình 40 sinh viên/01 cán bộ coi thi.
b) Trong các buổi thi, Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lượng chịu trách
nhiệm tổ chức thực hiện, điều hành; Khoa cử cán bô ̣ theo dõi, giải quyế t cá c sự cố về
mă ̣t chuyên môn; Phòng Thanh tra giáo dục thực hiện giám sát.
Điều 20. Kỷ luật trong phòng thi:
1. Cán bộ coi thi không tự bổ sung tên sinh viên vào danh sách thi. Cán bộ coi
thi chỉ cho sinh viên không có tên trong danh sách thi được dự thi khi sinh viên có cam
kết sau đó sẽ xác minh với Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng. Nếu sau buổi thi,
Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươṇ g xác định việc sinh viên có tên trong danh sách
thi là hợp lệ thì bài làm của sinh viên mới được chấm.
2. Cán bộ coi thi kiểm tra thẻ sinh viên, Chứng minh nhân dân hoă ̣c Căn cước
công dân trước khi cho sinh viên vào phòng thi.
3. Cán bộ coi thi phải ký và ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy thi và chỉ ký
khi sinh viên đã điền đầy đủ họ tên, mã số sinh viên, mã lớp học phần.
4. Cán bộ coi thi không cho phép sinh viên mang giấy thi hoặc bài làm sẵn vào
phòng thi; không cho phép sinh viên mang tài liệu vào phòng thi đối với các đề thi
“đóng“; không cho sinh viên sử dụng các phương tiện thông tin trong phòng thi.
5. Cán bộ coi thi bố trí chỗ ngồi cho sinh viên thi, bảo đảm trật tự an toàn
trong buổi thi.
6. Cán bộ coi thi phải ở vị trí thuận lợi bao quát kiểm soát được sinh viên
trong phòng thi; không được bỏ nhiệm vụ để làm việc khác.
7. Cán bộ coi thi không cho sinh viên ra ngoài phòng thi trong suốt thời gian
thi trừ trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của thành viên Ban Chủ nhiệm Khoa làm
nhiệm vụ trực buổi thi và phải lập biên bản.
8. Cán bộ coi thi lập biên bản cảnh cáo, trừ 50% điểm thi đối với sinh viên
mang giấy thi từ bên ngoài vào. Nếu sinh viên tái phạm, giám thị lập biên bản đình chỉ
thi.
9. Cán bộ coi thi lập biên bản cảnh cáo, trừ 50% điểm thi hoặc biên bản đình
chỉ thi tùy theo mức độ vi phạm đối với trường hợp sinh viên nhìn bài hoặc cho bạn
nhìn bài.
10. Cán bộ coi thi lập biên bản đình chỉ thi đối với sinh viên sử dụng trái phép
tài liệu trong phòng thi.
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11. Khi thu bài, cán bộ coi thi yêu cầu sinh viên ký tên vào danh sách thi và
ghi số lượng sinh viên dự thi, vắng thi vào túi bài thi và nộp tại Phòng Khảo thı́ và Đảm
bảo chấ t lươṇ g.
Điều 21. Chấm thi kết thúc học phần:
1. Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng đề nghị Khoa phân công giảng viên
chấm thi. Việc chấm thi do ít nhất 2 giảng viên thực hiện. Trường hợp học phần chỉ có 1
giảng viên chấm thi phải được sự đồng ý của Khoa và Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t
lươ ̣ng.
2. Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng có thể đề nghi ̣ Khoa thay đổi giảng
viên chấm thi hoặc phân công nhiều giảng viên chấm thi khi số lượng bài thi nhiều để
kịp thời có kết quả công bố cho sinh viên theo quy định.
3. Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng có thể tổ chức rọc phách bài thi đối
với những bài thi theo hình thức tự luận. Chậm nhất 1 ngày sau buổi thi, giảng viên
được phân công chấm thi tới nhận bài thi tại Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng.
3. Giảng viên sử dụng bút màu đỏ để chấm thi; gạch chéo phần bỏ trống trên
tờ giấy thi; ghi rõ điểm chi tiết bên lề tại ý được chấm, ghi điểm từng câu và ghi điểm
toàn bài vào ô qui định; chấm theo đúng thang điểm chi tiết của đáp án. Giảng viên
chấm thi ký và ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy thi.
4. Giảng viên cho điểm 0 nế u sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học
phần mà không có lý do chính đáng.
5. Giảng viên cho điể m I đố i với các sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng,
đã có đơn xin nhận điểm I đươ ̣c Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên chấp thuận theo
qui định tại khoản 21.1 của Quy định về học tập và quản lý đào tạo theo hệ thống Tín
chỉ.
6. Chậm nhất 07 ngày (trừ ngày nghı,̉ Lễ theo quy đinh)
̣ sau khi giảng viên
nhâ ̣n bài thi để chấ m, Khoa gửi bảng điểm học phần về Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo
chấ t lượng. Chậm nhất 02 ngày (trừ ngày nghı,̉ Lễ theo quy đinh)
̣ từ lúc nhận được bảng
điểm từ Khoa, Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươṇ g công bố bảng điểm trên website
và chuyển cho Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên nhập vào phần mềm quản lý đào
tạo.
Điều 22. Đánh giá kết quả học tập đối với các học phần
1. Nguyên tắ c và cách đánh giá kết quả học tập đối với mỗi học phần đươ ̣c
thực hiê ̣n theo Điề u 19 của Quy đinh
̣ về quản lý đào tạo theo hê ̣ thố ng tı́n chı̉ của
Trường Đaị ho ̣c Kiế n trúc Thành phố Hồ Chı́ Minh.
2. Đố i với ho ̣c phầ n do nhiề u giảng viên giảng da ̣y, giảng viên phụ trách học
phần có trác h nhiê ̣m theo dõi, tổng hợp các điểm thành phần.
Điều 23. Phúc khào điểm
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Thực hiê ̣n theo Điề u 23 của Quy đinh
̣ về quản lý đào tạo theo hê ̣ thố n g tı́n chı̉
của Trường Đa ̣i ho ̣c Kiế n trúc Thành phố Hồ Chı́ Minh.
Điều 24. Chỉnh sửa điểm
1. Khi giảng viên ghi nhầm hoặc sót trên bảng điểm, giảng viên và Trưởng Bộ
môn phải sửa trực tiếp và ký xác nhận trên các bảng điểm gốc và lập Biên bản sửa điểm
gửi cho Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươṇ g. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
chỉ cập nhật lại điểm khi Biên bản sửa điểm có chữ ký của giảng viên, Trưởng Bộ môn,
Trưởng Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng.
2. Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng kiế n nghi ̣ Phòng Đào tạo và Công
tác sinh viên kiểm tra theo đề nghị của sinh viên khi phát hiện có sự khác biệt giữa bảng
điểm lớp học phần đã công bố và bảng điểm tổng hợp của sinh viên lưu trong cơ sở dữ
liệu đào tạo. Nếu có sự sai sót, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên ký
vào biên bản cho phép chỉnh sửa điểm trong cơ sở dữ liệu đào tạo.
3. Việc chỉnh sửa điểm chỉ thực hiện trong thời gian không quá 1 học kỳ từ lúc
công bố điểm.
Điều 25. Quản lý bài thi, điểm thi
1. Quản lý bài thi: Khoa lưu giữ các bài tiểu luận, bài tập lớn; Phòng Khảo thı́
và Đảm bảo chấ t lượng lưu giữ các bài thi viết cuối kỳ. Thời gian lưu giữ ít nhất là 2
năm, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn.
2. Quản lý bảng điểm học phần: Các Khoa, Bộ môn quản lý bảng điểm trong
đó ghi rõ các điểm bộ phận. Bảng điểm gửi về Phòng Khảo thı́ và Đảm bảo chấ t lươ ̣ng
gồm điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. Các bảng điểm phải theo mẫu thống
nhất của trường, có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi, của Trưởng Phòng Khảo thı́
và Đảm bảo chấ t lượng.
Điều 26. Các công viêc̣ liên quan đế n Đồ án tốt nghiệp
1. Phân công giảng viên hướng dẫn Đồ án tố t nghiêp:
̣ thực hiê ̣n theo Điề u 39
trong Quy đinh
̣ về quản lý đào tạo theo hê ̣ thố ng tı́n chı̉ của Trường Đa ̣i ho ̣c Kiế n trúc
Thành phố Hồ Chı́ Minh
2. Đánh giá trước bảo vê ̣ đồ án tốt nghiệp của sinh viên: thực hiện theo các
mu ̣c 2) và 3) của Điề u 42 trong Quy đi ̣nh về quản lý đào tạo theo hê ̣ thố ng tı́n chı̉ của
Trường Đaị ho ̣c Kiế n trúc Thành phố Hồ Chı́ Minh.
3. Điểm đánh giá Đồ án tốt nghiệp: thực hiê ̣n theo mu ̣c 5) của Điề u 42 trong
Quy đinh
̣ về quản lý đào tạo theo hê ̣ thố ng tı́n chı̉ của Trường Đa ̣i ho ̣c Kiế n trúc Thành
phố Hồ Chı́ Minh.
Chương III
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 27. Khen thưởng. Kỷ luật
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1. Giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng theo các qui
định của Quy chế thi đua khen thưởng.
2. Giảng viên vi phạm các điều trong quy định này tùy mức độ sẽ bị xem xét
kỷ luật theo Luật cán bộ, công chức và có thể xử lý thêm theo các hình thức: đình chỉ
giảng dạy có thời hạn, hạ chức danh, buộc chuyển công tác khác không liên quan đến
giảng dạy.
Điề u 28. Điều khoản thi hành
Quy đinh
̣ này có hiê ̣u lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy đinh
̣ về
công tác giảng dạy củ a giảng viên theo hê ̣ thố ng tı́n chı̉ ban hành theo Quyế t đinh
̣ số
673/QĐ-ĐHKT ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hiê ̣u trưởng trường Đa ̣i ho ̣c Kiế n trúc
Thành phố Hồ Chı́ Minh.
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