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Số: 593/QĐ-ĐT

TP HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Hướng dẫn về việc phân ngành/chuyên ngành đào tạo
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân hiệu Đại học
Hàng hải;
Căn cứ Quy chế "Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tin chỉ” ban
hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ
chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày
15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;
Căn cứ vào thông báo tuyển sinh hàng năm;
Căn cứ tình hình thực tế của việc tổ chức học tập tại trường Đại học Giao thông vận tải
thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản cuộc họp này 27/05/2014;
Theo đề nghị của Trưởng các khoa quản lý sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
ĐIỀU 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phân ngành/chuyên ngành đào tạo.
ĐIỀU 2. Quyết định này có hiệu lực từ khóa tuyển sinh năm 2012.
ĐIỀU 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa, Thủ trưởng các đơn vị liên
quan và sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu
- Như điều 3
- Lưu PĐT, văn thư
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HƯỚNG DẪN
Phân ngành/chuyên ngành đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số593 /QĐ-ĐT ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng
trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh)
1.

Xác định số lượng sinh viên cho các ngành/chuyên ngành:
Căn cứ vào phân bố chỉ tiêu theo thông báo tuyển sinh hàng năm, Hội đồng Khoa học và
Đào tạo các khoa xác định số lượng phân bố cho các ngành/chuyên ngành, đảm bảo đủ cơ
cấu thành lập lớp.
Các khoa sẽ thông báo chỉ tiêu phân ngành/ chuyên ngành đến các lớp sinh viên trước khi
cho đăng ký nguyện vọng.

2.

Đối tượng áp dụng:
Việc phân ngành/chuyên ngành áp dụng cho tất cả các sinh viên được tuyển sinh vào năm
tương ứng.

3.

Xét phân ngành/chuyên ngành:
Căn cứ trên chỉ tiêu phân bố theo các ngành/chuyên ngành đã công bố, Hội đồng Khoa
học và Đào tạo các khoa xét phân ngành/chuyên ngành cho sinh viên theo thứ tự ưu tiên dựa
trên các tiêu chí sau:

4.

-

Nguyện vọng đăng ký phân ngành/chuyên ngành của sinh viên. Các khoa cho sinh
viên đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Trường hợp sẽ phân thành 3
ngành/chuyên ngành trở lên, số nguyện vọng đăng ký là số ngành/chuyên ngành trừ
đi 1.

-

Các sinh viên đã tích lũy từ 64 tín chỉ trở lên.

-

Điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm phân ngành/chuyên ngành, xét từ cao
xuống thấp.

Ưu tiên:
a. Sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn hội được tính cộng điểm ưu tiên vào trung bình
chung tích lũy như sau:
STT
Đối tượng
Mức cộng điểm
1

-

Ủy viên Thường vụ đoàn trường
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

0.30

2

-

Ủy viên Ban Chấp hành đoàn trường
Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên trường
Bí thư, Phó Bí thư đoàn khoa
Liên Chi hội trưởng khoa

0.25

3

-

Ủy viên Ban Chấp hành đoàn khoa
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
Liên Chi hội phó khoa
Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn

0.20

2

Đối tượng

STT

Mức cộng điểm

4

-

Lớp phó, Phó Bí thư chi đoàn
Chi Hội trưởng

0.15

5

-

Ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn
Ủy viên Ban Chấp hành chi hội

0.10

b. Sinh viên tham gia đội tuyển dự thi Olympic, tay nghề giỏi, Nghiên cứu khoa học từ cấp
trường trở lên được cộng 0.10.
5.

Báo cáo:
Các khoa quản lý sinh viên sau khi xét phân ngành gửi báo cáo cho Hiệu trưởng (thông
qua phòng Đào tạo):
-

Biên bản Họp xét phân bố chỉ tiêu

-

Biên bản họp xét phân ngành/chuyên ngành

-

Danh sách sinh viên theo các ngành/chuyên ngành.

Danh sách sinh viên theo các ngành/chuyên ngành cũng được gửi về phòng Công tác
Chính trị - Quản lý sinh viên để nhà trường ra quyết định thành lập các lớp sinh viên mới
theo các ngành/chuyên ngành đó.
KT. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS. TS. ĐỒNG VĂN HƯỚNG

3

