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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: SẰ Q /QĐ-CĐYT Khánh H òa, n g à y  ỵ { ị  tháng  p năm 2 0 1 7

QUYẾT ĐỊNH
V /v  ban hành Q u y  đ ịn h  v ề  xét m iễn , g iảm , tạm  h oãn  h ọ c  cá c  m ôn học, 

m iễn th i kết th ú c m ôn  h ọ c , m iễn  th i tố t ngh iệp  tro n g  c h u ô n g  tr ìn h  đào tạo  
trình độ trun g cấ p , tr in h  độ cao đẳn g  trư òn g  C ao  đ ẳ n g  Y  tế K hán h  H òa

H IỆ U  T R Ư Ở N G  T R Ư Ờ N G  C A O  Đ Ẳ N G  Y  T Ế  K H Á N H  H Ò A

Càn cứ Thông tư số 46 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và X ã hội Quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-CTƯBND ngày 22/10/2013 của Chủ tịch ủ y  ban 
N hân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Cao đẳng Y  tế Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động-Thương binh và X ã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trinh 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy m ô-đun 
hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về 
việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục 
quôc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

x ẻ t  đề nghị của Trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa,

QUYÉT ĐỊNH:
Đ iề u  i .  Ban hành kèm  theo Quyết định này Quy định về xét miễn, giảm, tạm 

hoãn học  các môn học, m iễn thi kết thúc môn học, miễn thi tốt nghiệp trong chương 
trình đào  tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Y tế Khánh 
Hòa.

Đ iề u  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ  năm học 2017-2018.

Đ iề u  3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng 
Thanh t r a  khảo thí-Kiểm định chất lượng Giáo dục, Phòng K ế hoạch-Tài Chính, Phòng 
Công tác  Học sinh-Sinh viên, các Khoa/Bộ môn và các thành phần có liên quan chịu 
trách n h iệm  thi hành quyết định này./.
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Khánh H òa, n gày  th án g  năm  2017

QUY ĐỊNH
về  xét m iễn , g iảm , tạm  h o ã n  h ọ c  các m ôn học, m iễn  th i k ế t th ú c  m ôn học, 

m iễn th i tố t n gh iệp  tr o n g  ch ư ơ n g  trình đào tạo  tr ìn h  đ ộ  tru n g  cấp , 
tr ìn h  độ cao đ ẳ n g  tr ư ò n g  C ao đ ẳn g  Y  tế K h á n h  H ò a

(Ban hành kèm theo  Q uyết đ ịnh  s ổ  £sl%. /2 0 1 7 /Q Đ -C Đ Y T  n g à y  thản g  ọ  năm 2017  

của H iệu trư ở n g  Trường C ao đẳn g  Y tế  K hánh H òa)

Đ iều  1. P h ạm  v i đ iều  ch ỉn h  v à  đ ố i tư ọ n g  áp  d ụ n g
1. Quy định này quy định về việc xét miễn, giảm, tạm hoãn học các m ôn học, miễn 

thi kết thúc môn học, miễn thi tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

2. Quy định này áp dụng đối với học sinh sinh viên đào tạo trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Đ iề u  2. Q u y  tr ìn h  th ự c h iện

1. Yêu cầu đối với học sinh sinh viên xin miễn, giảm và tạm  hoãn học môn học, 
phải có:

- Đơn xin miễn, giảm, tạm  hoãn học các môn học (theo m ẫu  p h ò n g  Đ à o  tạo)

- Các văn bằng,” chưng chỉ, giấy tờ liên quan đến miễn, giảm  và tạm hoãn học 
m ôn học (Bản sao cỏ  côn g  chứng)

- Bảng điểm (Bản sao  cỏ  cô n g  chứng)

-  Nơi nộp giấy tờ: phòng Đ ào tạo
- Thời gian nộp đơn: trước thời điểm bắt đầu học kỳ mới của năm học

2. Phòng Đào tạo có trách nhiệm  triển khai và phổ biến quy định xét miễn, giảm, 
tạm  h o ãn  học các m ôn học, miễn thi kết thúc môn học, miễn thi tố t nghiệp trong chương 
trình đào  tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường cho sinh viên, học sinh và 
kiếm  tra , đổi chiếu văn bằng, chứng chỉ,... được sử dụng để xét; trình Hiệu trưởng phê 
duyệt danh sách, quyết định các m ôn học được xét.

3. H ọc sinh sinh viên căn cứ vào kết quả (Quyết định) được xét miễn, giảm  và tạm 
hoãn h ọ c  môn học được phê duyệt và phải trình cho Giảng viên giảng dạy môn học 
được b iết.

4. Giảng viên giảng dạy có trách nhiệm kiểm tra và nhập điểm miễn vào phần 
m ềm  q u ản  lý đào tạo.



Đ iều 3. H ư ớ n g  d ẫn  x é t m iễn , g iả m , tạm  h oãn  học các m ô n  h ọc, m iễn  th i kết 

th ú c  m ôn h ọc, m iễn  th i tố t n gh iệp

1. Học sinh sinh viên được miễn học, miễn thi kết thúc m ôn học, môn thi tốt 
nghiệp trong chương trình của trường trong trường hợp học sinh sinh viên đã được công 
nhận tốt nghiệp chương trình từ trình độ tương đương, trong đó có môn học hoặc có 
m ôn thi tốt nghiệp có điểm dạt yêu cầu và được công nhận là tương đương với môn học, 
m ôn thi tốt nghiệp trong chương trinh của trường.

2. Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP& AN)
2.1. Đ ố i tư ợng đư ợ c  m iễn  học m ôn h ọc G D Q P-A N :

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do 
các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào
tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoải;
2.2. Đ ố i tư ợng  đư ợ c  m iễn  học, m iễn  th i m ôn học, nội d u n g  tro n g  chư ơng trình  

G D Q P & A N :

Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các m ôn học, nội dung đó 
đạt từ  5 điểm trở  lên theo thang điểm 10.

2.3. Đ ố i tư ợng  đư ợ c  m iễn học, các  n ộ i dưng thự c hành k ỹ  n ă n g  quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết lật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy 
đ ịnh  của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc m ắc những bệnh lý 
thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân có giấy 
xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp.

2.4. Đ ổ i tư ợng đư ợ c  tạm  hoãn học:

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều 
trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang m ang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai 
sản theo quy định hiện hành;

*  Các đối tượng quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều này phải được sự đồng ỷ  
của Hiệu trưởng. Hết thòi gian tạm hoãn học sinh, sinh viên phải liên hệ phòng Đào 
tạo đăng kỷ vào học các lởp phù hợp để hoàn thành chương trình.

3. Đ ối với môn học Giáo dục thể chất
H ọc sinh, sinh viên được miễn học, m iễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất 

th u ộ c  các môn học chune trong trường hợp:
- Học sinh, sinh viên là thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính làm 

hạn  chế chức năng vận động;



- Học sinh, sinh viên trong thời gian học tại trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt 
huy chương trong các đợt thi đấu thể thao cấp ngành hoặc từ cấp tỉnh trở lên.

4. Đối với môn học Chính trị
Học sinh, sinh viên được miễn học, miễn thi kết thúc m ôn học, m iễn thi tốt 

nghiệp đối với môn học Chính trị thuộc các môn học chung trong trường hợp:
- Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp chương trình từ  trình độ tương đương;
- Học sinh, sinh viên có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp, 

cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.
5. Đối với m ôn học Ngoại ngữ được xét miễn học, miễn thi kết thúc môn học 

N goại ngữ thuộc các m ôn học chung trong trường hợp:
- Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho V iệt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (ban 
hành kèm theo Thông tư  số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo).

- Học sinh, sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh B I (bậc 3/6) tương đương với các 
chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (còn hạn) như: TOEFL ĨBT 45 điểm; TOEFL Paper 450 
điểm; IELTS 4.5 điểm; TOEIC 450 điểm; PET.

6. Đối với m ôn học Tin học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tin học 
thuộc các môn học chung trong trường hợp:

- Học sinh, sinh viên có kết quả kiểm tra đầu vào của trường đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Học sinh, sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành 
công nghệ thông tin sẽ được miễn học, miễn thi kết thúc môn học tin học theo chương 
trình trình độ tương đương.

Trên đây là những quy định về xét miễn, giảm, tạm  hoãn học các m ôn học, miễn 
thi kế t thúc môn học, m iễn thi tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 
cao đẳng trường Cao đẳng Y tế K hánh Hòa được áp dụng từ  năm học 2017- 2018, đề 
nghị các phòng ban, khoa/bộ môn, giảng viên giảng dạy và học sinh sinh viên các lóp 
nghiêm  túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có điều nào chưa phù hợp cần 
sửa đoi, bổ sung đề nghị các giảng viên và các khoa/ bộ môn cần đề  xuất thông qua 
phòng đào tạo để trình Hiệu trưởng ra quyết định điều chỉnh cho phù b - p.

N ơi n h ận :
-  Ban giám hiệu;
- Các Phòng, Khoa/BỘ môn;
- Lưu VT-ĐT.


