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Trích

QUY ĐỊNH
Tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo từ xa trình độ đại học

tại Trường Đại học Mở Hà Nội
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PHẦN V

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ SINH VIÊN

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT SINH VIÊN

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên

1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về tuyển sinh, thời hạn đăng ký nộp hồ sơ,

chương trình ĐTTX, điều kiện công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập, kế hoạch

đào tạo, quy định về ĐTTX, yêu cầu về bằng cấp và các chính sách ĐTTX của

Trường. 

2. Được cung cấp đầy đủ các thông tin về đánh giá công nhận chuyển đổi kết quả

học tập và có thể đề nghị xem xét lại việc đánh giá công nhận kết quả học tập của

Trường. 

3. Được thành lập ban cán sự lớp (theo khóa học tại các Trạm ĐTTX hoặc tại

Trường).

4. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời gian quy định; nộp lệ phí và học phí đẩy đủ và

đúng hạn theo quy định của Trường và thông báo của đơn vị ĐTTX. 

5. Lập kế hoạch học tập cụ thể, chủ động và tích cực học tập đảm bảo yêu cầu

chuyên môn của chương trình ĐTTX, hoàn thành chương trình đào tạo để được xét

công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

6. Chấp hành đúng và đầy đủ các nội dung trong Quy định này, nội quy và quy

chế của Trườngvà Quy chế ĐTTX của Bộ GD&ĐT.
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7. Chủ động liên lạc với giảng viên hoặc cán bộ hỗ trợ học tập tại đơn vị ĐTTX

trong quá trình học để được hướng dẫn, hỗ trợ.

8. Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường tổ chức như: các chương

trình giao lưu; hội diễn văn nghệ; phong trào Nghiên cứu khoa học; hội nghị sinh viên

tiên tiến (khi có yêu cầu của Trường).

Điều 35. Khen thưởng sinh viên

Những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và

công tác của tập thể được nhà trường khen thưởng.

Điều 36. Xử lý vi phạm

1. Sinh viên vi phạm quy định của nhà trường, quy chế học tập, quy chế thi cử bị

xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Trường.

2. Nếu trường hợp khai man lý lịch, sử dụng văn bằng chứng chỉ bất hợp pháp sẽ

bị xóa tên, hủy bỏ kết quả học tập, bị xử lý theo quy định pháp luật và thông báo về cơ

quan, địa phương và gia đình.

2


