
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:        /QĐ-ĐHPVĐ        Quảng Ngãi, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học (đợt 2) đối với sinh viên 

chính quy đại học khóa 19, 20, 21; cao đẳng khóa 20, 21 
Học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 
 

 Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/09/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Nghị quyết số 337/NĐ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 20/7/2022 của Hội 

đồng trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế tổ 

chứcvà hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại  học, cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;Thông tư số 57/TT-BGDĐT ngày 

27/12/2012 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; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại  học; 

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Trung cấp, 

trình độ Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

Căn cứ Quyết định số 79/VBHN-ĐHPVĐ ngày 19/03/2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy định đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;  

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/02/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ 

cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Phạm Văn 

Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/7/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông báo số 673/TB-ĐHPVĐ ngày 03/8/2022 của Trường Đại 

học Phạm Văn Đồng và kết quả họp xét cảnh báo học tập học kỳ 2, năm học 

2021 – 2022 ngày 11/8/2022; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học (đợt 2) đối với 69 sinh 

viên đại học khóa 19, 20, 21; cao đẳng khóa 20, 21 học kỳ 2, năm học 2021 - 

2022, trong đó: 

1. Cảnh báo học tập lần 1 mức 1 đối với 18 sinh viên 

2. Cảnh báo học tập lần 2 mức 1 đối với 06 sinh viên 

3. Cảnh báo học tập lần 2 mức 2 đối với 35 sinh viên 

4. Cảnh báo học tập lần 3 mức 1 đối với 01 sinh viên 

5. Buộc thôi học, trả về địa phương đối với 09 sinh viên 

   (Tất cả có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Sinh viên thuộc khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 1, phải làm đơn đăng ký 

học lại các học phần chưa đạt yêu cầu theo quy định hiện hành. Ngoài ra, sinh 

viên được quyền đăng ký học cải thiện điểm đối với các học phần đạt điểm D, 

D+ để cải thiện điểm trung bình trung tích lũy. 

 Điều 3. Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT Hội đồng trường; 

- HT, các PHT; 

- Các khoa: KT, KTCN, SPTN, SPXH, CNTT,  

NN, H-S-MT; 

- Phòng ĐT, KT-ĐBCLGD, HC-QT, KH-TC, 

CT-HSSV, TT HTSV-QHDN-KN, TT TT-TL, 

Đoàn TTCSHCM; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-07T10:26:56+0700


		2022-09-07T10:57:50+0700


		2022-09-07T10:57:50+0700


		2022-09-07T10:57:50+0700




