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 QUY ĐỊNH VỀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC VIÊN 

(Hệ vừa làm vừa học) 

(Kèm theo Quyết định số 156/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày  6  tháng 3  năm 2014  

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh) 

TT 
Nội dung vụ việc  

vi phạm 

Số lần vi phạm hình thức xử lý 

(Số lần tính trong năm học) 

Ghi chú 
Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Đình chỉ 

học tập 

1 năm 

học 

Buộc 

thôi học 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Đến muộn giờ học, giờ 

thực tập: 

- Trong một kỳ 

- Trong một tháng 

Nghỉ học không lý do: 

- Trong một kỳ 

 

- Trong một tháng 

 

 

 

3 lần  

2 lần 

 
10-15 

tiết 

3-5 tiết 

 

 

4 lần 

3 lần 

 
16-25 

tiết 

6-10 tiết 

 

 

5 lần 

4 lần 

 
26-35 tiết 

 
11-20 tiết 

 

 

 

 

 
>35 tiết 

 
>20 tiết 

 

 

Quá 15 phút không cho 

vào lớp, ghi nghỉ học 

không lý do trong sổ 

theo dõi. 

2 

Mất trật tự làm việc riêng 

trong giờ học, giờ thực 

tập  

3 lần – 

4 lần 

5 lần – 

6 lần 
Từ 7 lần 

trở lên 

  

3 

 

 

Vô lễ với thầy, cô giáo và 

CBVC nhà trường  

 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Trong trường hợp đặc 

biệt nghiêm trọng, có thể 

đình chỉ một năm học 

hoặc  buộc thôi học nếu 

vi phạm lần đầu. 

4 

Học, thi, kiểm tra hộ hoặc 

nhờ người khác học, thi, 

kiểm tra hộ, làm hộ, nhờ 

làm hoặc sao chép tiểu 

luận, đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp. 

 

  Lần 1 Lần 2 

 

5 

Tổ chức học, thi, kiểm tra 

hộ; tổ chức làm hộ tiểu 

luận, đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần 1 

 

 

 

Tùy theo mức độ có thể 

giao cho cơ quan chức 

năng xử lý theo quy định 

của pháp luật  

 

 

 



6 

Mang tài liệu vào phòng 

thi, đưa đề thi ra ngoài 

nhờ làm hộ, ném tài liệu 

vào phòng thi, vẽ bậy vào 

bài thi, bỏ thi không có lý 

do chính đáng 

 Lần 1 Lần 2  

Xử lý theo quy chế đào 

tạo hình thức vừa làm 

vừa học 

7 

Không đóng học phí đúng 

quy định và quá thời hạn 

được trường cho phép 

hoãn 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

  

8 
Làm hư hỏng, mất tài sản 

của trường 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Tùy theo mức độ xử lý 

từ khiển trách đến buộc 

thôi học và phải bồi 

thường thiệt hại 

9 

Uống rượu, bia trong giờ 

học; say rượu, bia khi đến 

lớp, tổ chức uống rượu, 

bia trong phòng ở KTX 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

 

10 

Hút thuốc lá trong trường 

học     

 Từ lần 3 trở lên, xử lý 

từ khiển trách đến cảnh 

cáo 

11 

Chơi cờ bạc trong trường 

hoặc KTX nhà 

trườngdưới mọi hình 

thức. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Tùy theo mức độ có thể 

giao cho cơ quan chức 

năng xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

12 Sử dụng ma túy 

  

  

Xử lý theo quy định về 

công tác phòng, chống tệ 

nạn ma túy tại các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

13 

Đưa phần tử xấu vào 

trong trường hoặc KTX 

gây ảnh hưởng xấu đến an 

ninh, trật tự trong nhà 

trường, KTX 

  

Lần 1 Lần 2 

Trường hợp đặc biệt 

nghiêm trọng, nhà 

trường có thể buộc thôi 

học nếu vi phạm lần đầu 

14 

Đánh nhau gây thương 

tích, tổ chức hoặc tham 

gia tổ chức đánh nhau 

  

Lần 1 Lần 2 

Nếu nghiêm trọng, giao 

cho cơ quan chức năng 

xử lý theo quy định của 

pháp luật 

 

Trong một kỳ học, HSSV đã bị xử lý kỷ luật nếu tái phạm khuyết điểm sẽ xử lý ở 

mức cao hơn.  


