QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi điểm 3 khoản 1 Điều 11 của Quy định về thi, kiểm tra và
đánh giá học phần trong tổ chức đào tạo cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 45/QĐ-CĐPĐ
ngày 21 tháng 01 năm 2014 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Điều 1. Sửa đổi điểm 3 khoản 1 Điều 11 của Quyết định số
45/QĐ-CĐPĐ ngày 21 tháng 01 năm 2014 quy định về thi, kiểm
tra và đánh giá học phần trong tổ chức đào tạo cao đẳng hệ chính
quy theo hệ thống tín chỉ, như sau:
“ 1.3. Kỳ thi phụ dành cho sinh viên thuộc các trường hợp sau:
- Sinh viên thi lại: Có điểm đánh giá học phần loại không đạt: F
(dưới 4,0);
- Sinh viên đang bị xếp loại theo mức điểm I do trong thời gian
thi hết học phần, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn vì những lý do khách
quan, bất khả kháng không thể thi, được trưởng khoa quản lý sinh
viên chấp thuận; sinh viên được hoãn thi theo quy định mục 6 khoản
này;
- Sinh viên có điểm học phần đạt mức D+ được quyền đăng ký
thi cải thiện điểm ngoài quyền được đăng ký học lại hoặc học đổi
sang học phần khác nếu có nhu cầu cải thiện điểm học phần,
Sinh viên thuộc diện được quyền thi lại, thi cải thiện điểm làm
đơn nộp trực tiếp cho Phòng Đào tạo chậm nhất là trước kỳ thi 1
tuần”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng
7 năm 2014.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, đơn vị
trực thuộc Trường; các tổ chức, cá nhân có liên quan và sinh viên các
lớp Cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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