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TRÍCH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
CHO SINH VIÊN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 890/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Tây Nguyên) 

1. Điều kiện được cấp chứng chỉ 
Những sinh viên có đủ điều kiện sau đây thì được cấp chứng chỉ môn học Giáo dục thể 

chất (GDTC): 
- Hoàn thành tất cả các học phần Giáo dục thể chất (đạt từ điểm D trở lên) trong chương 

trình đào tạo; 
- Có điểm trung bình chung tích lũy (TBCTL)  môn học Giáo dục thể chất đạt từ 2,00 trở 

lên. 
2. Xếp loại học tập học phần giáo dục thể chất 

TBCTL Môn học GDTC (Thang điểm 4) Xếp loại 
3,60 đến 4,00 Xuất sắc 
3,20 đến 3,59 Giỏi 
2,50 đến 3,19 Khá 
2,00 đến 2,49 Trung bình 

 
TRÍCH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

CHO SINH VIÊN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 712/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 04/05/2013 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên) 

3. Môn học GDQP-AN đối với hệ đại học, cao đẳng gồm 03 học phần: 
TT Học phần Số tín chỉ 
1 HP1: Đường lối quân sự của Đảng 3 tín chỉ 
2 HP2: Công tác quốc phòng - an ninh 2 tín chỉ 

3 
HP3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu 
liên AK (CKC) 

3 tín chỉ 

- Kết quả học tập môn học GDQP - AN là điểm trung bình chung tổng các điểm học phần, 
làm tròn đến một chữ số thập phân; không tính kết quả học tập môn GDQP-AN theo điểm 
chữ 

- Công thức tính điểm môn học như sau: 
     (Điểm HP1 x 3(tc)) + (Điểm HP2 x 2(tc)) + (Điểm HP3 x 3(tc)) 

8(tc) 
4. Cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh 

- Chứng chỉ GDQP-AN cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập môn học GDQP-AN, 
là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học. 

-  Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN khi điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 
điểm trở lên, cả 3 học phần có điểm >=5 và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự và không vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong 
quá trình học. 

Điểm môn học =      
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP 
1. Sử dụng phần mềm trên mạng nội bộ:  

Trên màn hình làm việc (desktop) tại các máy tính ở Trung tâm Thông tin của Trường Đại 
học Tây Nguyên có cài đặt sẵn phần mềm đăng ký tín chỉ. Cách sử dụng như sau: 

Bước 1: Sinh viên chạy phần mềm DangKyTinChi.Exe: 

 
 

Bước 2: Nhập chính xác: Mã sinh viên; Ngày tháng năm sinh; Mật khẩu cá nhân (Ban đầu 
là Mã sinh viên). Nếu đúng Mã sinh viên và Ngày sinh nhưng không đúng mật khẩu sẽ có màn 
hình như sau: 

 
Với màn hình này, sinh viên có thể xem được kết quả đăng ký học tập, kết quả học tập, 

tình hình đóng học phí, thời khóa biểu của sinh viên nhưng không thể đăng ký các học phần 
(không thể nhấn vào các nút “Thêm” hoặc “Bớt”). 
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Nếu nhập đúng Mã sinh viên, ngày sinh và mật khẩu sẽ có giao diện như sau: 

 
Bước 3: Thêm hoặc bớt các học phần. 
 Cách thêm các học phần: 

1. Tại khung Chương trình đào tạo chọn học phần muốn thêm 
2. Nhấn vào nút “Thêm”. 

 Cách rút bớt học phần đã đăng ký: 
1. Tại khung Danh sách các học phần đã đăng ký chọn học phần muốn rút bớt 
2. Nhấn vào nút “Bớt”. 

 Ngoài ra trên phần mềm này sinh viên còn có thể: 
  
 2. Đăng ký học hè:  
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3. Xem kết quả học tập  

 
 
4. Học phí và lịch thi: 
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5. Thời khóa biểu: 

 
6. Xét các điều kiện tốt nghiệp: Tại tab xét tốt nghiệp này sinh viên có thể thấy rõ những học 
phần mà mình còn chưa hoàn thành (những học phần chưa đạt yêu cầu) 

 
 
Lưu ý:  
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- Sinh viên cần nghiên cứu kỹ Quy chế đào tạo, Chương trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ để đăng ký khối lượng tín chỉ phù hợp. 

 - Đăng ký đúng thời gian quy định. 

 - Mỗi sinh viên phải tự đăng ký các học phần, không nhờ người khác đăng ký, phải tự 

bảo quản mật khẩu của mình, Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký sai sót mà 

sinh viên nhờ người khác đăng ký. 

 - Sau khi đăng ký các học phần sinh viên cần phải kiểm tra kỹ kết quả đã đăng ký. 

 - Sinh viên đăng ký các học phần tại lớp nào thì phải đi học và đi thi tại lớp học phần đó. 

 - Để có tên trong danh sách thi thì sinh viên cần Đăng ký các học phần và đóng học phí 

đúng thời gian quy định; Bảo quản tốt các biên lai thu tiền học phí. 

- Sinh viên nghỉ học tạm thời hoặc bảo lưu kết quả học tập phải tiến hành làm thủ tục rút 

tín chỉ, nếu không làm thủ tục rút tín chỉ thì sẽ xem SV tự ý bỏ học, và tính là lần học thứ nhất. 

- Những thắc mắc về đào tạo sinh viên có thể trao đổi với Cố vấn học tập để được giải đáp. 

Khi sinh viên gặp sự cố về việc đăng ký mà không giải quyết được thì phải liên hệ ngay với Cố 

vấn học tập để giải quyết kịp thời. 

7. Đăng ký kế hoạch học tập trên Website của Nhà trường: Ngoài cách đăng ký bằng phần 

mềm đăng ký tín chỉ tại Trung tâm Thông tin thì sinh viên có thể đăng ký tín chỉ thông qua 

website của Nhà trường với địa chỉ sau: http://www.ttn.edu.vn   


