
QUY ĐỊNH VỀ CỐ VẤN HỌC TẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH

ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định về cố vấn học tập quy định về tổ ch ức và hoạt động công tác cố vấn
học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

Điều 2. Tổ chức hoạt động của Ban cố vấn học tập khoa

1. Trưởng Khoa thành lập Ban cố vấn học tập khoa để giúp Hiệu trưởng tổ
chức và quản lý hoạt động cố vấn học tập (CVHT).

2. Ban cố vấn học tập khoa bao gồm các th ành viên là Trưởng Khoa hoặc
Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác đ ào tạo là trưởng ban, trợ lý công tác đ ào
tạo, các cố vấn học tập của khoa.

3. Ban cố vấn học tập khoa có các chức năng, nhiệm vụ v à quyền hạn sau:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cố vấn học
tập;

b. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban;

c. Chịu sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức và quản
lý hoạt động cố vấn học tập tại khoa.

Chương II

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CỐ VẤN HỌC TẬP
Điều 3. Tiêu chuẩn của cố vấn học tập

Cố vấn học tập phải được lựa chọn từ các giảng viên tốt nghiệp thuộc cùng
khối ngành đào tạo của lớp sinh viên đó và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nh à nước, có
phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhiệt t ình
đối với nhiệm vụ được giao;

- Có ít nhất 2 năm tham gia giảng dạy trong ng ành đào tạo mà lớp sinh viên
theo học;

- Nắm vững Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế
tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ -BGD&ĐT ngày 15/08/2007; Thông tư s ố
57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012; Hướng dẫn số 120/HD-ĐHH ngày
21 tháng 02 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế về việc H ướng dẫn thực hiện
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 c ủa Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy  chế đào tạo đại học và cao
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đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ) v à các Quyết định, Quy định của Hiệu
trưởng Trường Đại học Nông Lâm;

- Đã hoàn thành khóa tập huấn về các quy chế, quy định li ên quan đến đào tạo
theo hệ thống tín chỉ, về công tác sinh v iên, chế độ chính sách đối với sinh viên.

Điều 4. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế cố vấn học tập

1. Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cố vấn học tập của từng khoa
trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, có tham khảo ý kiến của các Tr ưởng Phòng Đào
tạo đại học, Công tác sinh viên và Tổ chức Hành chính.

2. Đầu mỗi khóa học, căn cứ vào sự biến động của sinh viên và giảng viên (tốt
nghiệp, nhập học, học tập-công tác dài ngày…), Trưởng Khoa đề xuất cử cố vấn học
tập theo quy trình sau:

Bước 1. Trưởng Khoa đề xuất danh sách CVHT cho Hiệu tr ưởng (qua Phòng
Đào tạo Đại học);

Bước 2. Hiệu trưởng ký quyết định chuẩn y danh sách cố vấn học tập;

Bước 3. Trưởng Khoa tổ chức họp toàn khoa, công bố quyết định và tổ chức
cho sinh viên gặp gỡ cố vấn học tập.

3. Vào cùng một thời điểm, mỗi cố vấn học tập chỉ phụ trách 01 lớp sinh vi ên.

4. Hiệu trưởng quyết định miễn nhiệm cố vấn học tập tr ên cơ sở đề nghị của
Trưởng khoa, trong các trường hợp sau:

a. Cố vấn học tập bị kỷ luật từ h ình thức cảnh cáo trở lên, không phụ thuộc vào
hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động cố vấn học tập của cá nhân đó hay
không;

b. Thường xuyên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nhiệm vụ
của cố vấn học tập được quy định tại Điều 6 của Quy định n ày;

c. Theo nguyện vọng của cố vấn học tập và phải có lý do chính đáng, được
lãnh đạo đơn vị đề nghị và được Hiệu trưởng chấp thuận.

5. Trong trường hợp miễn nhiệm cố vấn học tập, Tr ưởng Khoa phải trình Hiệu
trưởng bổ nhiệm cố vấn học tập mới. Việc thay thế cố vấn học tập p hải được thông
báo bằng văn bản cho lớp sinh viên và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 3 ngày,
kể từ ngày có quyết định của Hiệu trưởng.

6. Việc bổ nhiệm cố vấn học tập được quyết định theo từng năm học.

Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
Điều 5. Chức năng của cố vấn học tập

1. Tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng
nghề nghiệp.
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2. Quản lý sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Điều 6. Nhiệm vụ của cố vấn học tập

1. Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác t ư vấn, trợ giúp sinh viên trong
học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, bao gồm:

a. Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về học chế tín chỉ, về
quyền và nghĩa vụ của sinh viên;

b. Tư vấn cho sinh viên phương pháp học ở bậc đại học, phương pháp tự học
và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, t ài liệu học tập;

c. Hướng dẫn cho sinh viên hiểu biết về chương trình đào tạo toàn khóa,
chương trình đào tạo chuyên ngành và cách lựa chọn các học phần đăng kí học ở các
học kì, tuân thủ các điều kiện học trước, điều kiện tiên quyết của từng học phần;

d. Hướng dẫn sinh viên quy trình, thủ tục đăng ký học phần, hủy đăng ký học
phần,… Xây dựng kế hoạch học tập cá nhân c ho từng học kỳ;

e. Ký chấp nhận hoặc không chấp nhận vào Phiếu đăng ký học phần của sinh
viên;

f. Thảo luận và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề
tài khóa luận, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, nguyện
vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên;

g. Lưu ý sinh viên về sự cố gắng học tập khi thấy kết quả học tập của họ giảm
sút;

h. Trả lời các câu hỏi của sinh viên liên quan đến việc học tập của sinh viên
trong phạm vi thẩm quyền của m ình;

i. Trung thực, công bằng khi thực hiện hoạt động t ư vấn, trợ giúp, hướng dẫn
sinh viên.

2. Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác quản lý sinh vi ên, bao gồm:

a. Tổ chức Đại hội lớp hàng năm; phê chuẩn danh sách ban cán sự lớp, ban
chấp hành chi đoàn; tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ;

b. Phối hợp với Trợ lý khoa và Liên chi Đoàn; Phòng Công tác sinh viên;
Phòng Đào tạo đại học; Hội sinh viên để theo dõi đánh giá toàn diện về học tập và rèn
luyện của sinh viên, nhận xét và tham gia cho điểm rèn luyện theo quy định về đánh
giá, xếp loại sinh viên;

c. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên giáo dục phẩm chất chính trị, đạo
đức, tác phong lối sống sinh viên;

d. Kiến nghị Phòng Công tác sinh viên giải quyết các chế độ, chính sách cho
sinh viên;

e. Phối hợp và trao đổi thông tin với Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo
dục trong việc theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy chế, quy định của Tr ường;
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f. Phối hợp với Trung tâm thông tin th ư viện trong việc trao đổi thông tin giữa
Cố vấn học tập và sinh viên;

g. Tư vấn, định hướng, tổ chức và hướng dẫn sinh viên trong việc tham gia các
hoạt động đoàn thể, xã hội, văn nghệ, thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác.

3. Các nhiệm vụ khác của cố vấn học tập, bao gồm:

a. Tham gia các cuộc họp, tập huấn về công tác cố vấn học tập theo yêu cầu của
trường;

b. Phải nắm vững mục tiêu, chương trình đào tạo, các hình thức đào tạo, các
quy định liên quan đến công tác đào tạo và quản lý sinh viên, cụ thể:

- Nắm vững chương trình đào tạo toàn khoá; chương trình của ngành, chuyên
ngành; nội dung của các khối kiến thức có trong ch ương trình; nội dung và vị trí của
từng học phần được trường tổ chức giảng dạy trong từng học kỳ, năm học; có sự hiểu
biết về học theo tiến độ nhanh, học theo tiến độ chậm;

- Nắm vững về các học phần: học phần bắt buộc, học phần tự chọn, điều kiện
học các học phần, cách đăng ký học phần, rút bớt học phần đ ã đăng ký học và bổ
sung học phần, đăng ký học các học phần ch ưa đạt, học cải thiện điểm các học phần;

- Nắm vững về hệ thống tín chỉ trong quá tr ình tổ chức đào tạo: lên lớp học lý
thuyết; thực hành hoặc thảo luận; thực tập tại cơ sở; làm bài tập lớn/đồ án; số tín chỉ
tối đa và tối thiểu phải tích luỹ trong từng học kỳ, năm học; số tín chỉ tích luỹ để
được xét cấp học bổng khuyến khích;

- Nắm vững quy trình đánh giá kết quả học tập của từng học phần; quy tr ình
đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;

c. Xây dựng Bản kế hoạch hoạt động của cố vấn học tập theo năm học;

d. Xây dựng và công khai lịch tiếp sinh viên, thời gian và địa điểm tiếp sinh
viên định kỳ; cung cấp cho sinh viên số điện thoại, email và các phương tiện liên lạc
khác để sinh viên liên lạc trong trường hợp cần thiết;

e. Trong thời gian đăng ký học phần của sinh vi ên theo từng học kỳ, CVHT
phải có mặt tại trường để tư vấn cho sinh viên. Trường hợp không thể có mặt trong
thời gian đăng ký học của sinh vi ên, cố vấn học tập phải đề nghị Trưởng ban cố
vấn/BCN Khoa chọn cử tạm thời một giảng viên khác cùng chuyên môn thay thế
mình, nhưng phải báo trước cho Phòng Đào tạo đại học và sinh viên biết;

f. Bàn giao đầy đủ, kịp thời khi chuyển giao nhiệm vụ cố vấn học tập cho
người khác theo sự phân công của Tr ường.

Điều 7. Quyền hạn của cố vấn học tập

1. Đề nghị Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Trường biểu dương, khen
thưởng những cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn
luyện và kiến nghị xử lý kỷ luật sinh viên theo quy chế học sinh, sinh viên.
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2. Tham gia với tư cách thành viên các hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ
luật sinh viên của lớp mình phụ trách.

3. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cố vấn học tập do Nh à
trường tổ chức; được cung cấp đầy đủ các tài liệu, bộ công cụ, phương tiện cho việc
tư vấn, hướng dẫn và quản lý sinh viên của cố vấn học tập.

4.  Yêu cầu sinh viên cung cấp các thông tin về đăng ký học phần, kết quả học
tập theo từng học kỳ. Yêu cầu Phòng Công tác sinh viên cung cấp thông tin cá nhân
của sinh viên trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý sinh vi ên.

5. Chủ động, sáng tạo trong công tác t ư vấn, hướng dẫn và quản lý sinh viên
nhằm tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của m ình.

6. Công tác cố vấn học tập được tính vào khối lượng giờ chuẩn giảng dạy theo
quy định.

Chương IV
HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 8. Bộ công cụ của cố vấn học tập
Cố vấn học tập được trang bị bộ công cụ, gồm:

Tên công cụ Địa chỉ
1. Chương trình đào tạo http://daotaodh.huaf.edu.vn/ và

bản in tại khoa
2. Kế hoạch học tập mỗi học kỳ, năm học Kế hoạch giảng dạy và học tập

năm học…(bản in)
3. Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ
thống tín chỉ

http://daotaodh.huaf.edu.vn/;
http://huaf.edu.vn và bản in

4. Quy định về công tác quản lý sinh viên http://huaf.edu.vn/modules.php?na
me=News&op=viewst&sid=174

5. Các văn bản về học bổng, học phí, đánh giá
điểm rèn luyện sinh viên

http://huaf.edu.vn/modules.php?na
me=News&op=viewst&sid=174

6. Sổ tay sinh viên; Sổ theo dõi học tập sinh
viên

Bản in

7. Danh sách lớp sinh viên

8. Các biểu mẫu phục vụ công tác cố vấn học
tập, gồm: các biểu mẫu phục vụ cho việc đăng
ký học phần, hủy đăng ký;…

http://daotaodh.huaf.edu.vn/

9. Mẫu biên bản về các cuộc họp  với lớp sinh
viên và các biểu mẫu cần thiết khác theo quy
định của Trường

http://huaf.edu.vn/modules.php?na
me=News&op=viewst&sid=174

10. Các thông báo liên quan đến công tác đào
tạo

http://daotaodh.huaf.edu.vn/

http://huaf.edu.vn
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Điều 9. Yêu cầu đối với hoạt động của cố vấn học tập
Hoạt động của cố vấn học tập phải tuân thủ các y êu cầu sau:
1. Việc tư vấn, trợ giúp cho sinh viên phải được tiến hành công bằng, công

khai và đặt mục tiêu lợi ích của sinh viên lên hàng đầu.
2. Nội dung tư vấn phải chính xác, trung thực, không trái pháp luật v à các quy

chế, quy định của Trường.
3. Hoạt động tư vấn phải được ghi chép cẩn thận tại các bi ên bản về cuộc họp

với lớp sinh viên, các biểu mẫu theo quy định.
Điều 10. Lập, phê duyệt kế hoạch hoạt động của cố vấn học tập

Kế hoạch hoạt động hàng năm của cố vấn học tập do mỗi cố vấn học tập lập
căn cứ vào tình hình thực tế của lớp sinh viên được phân công nhưng phải đảm bảo
những nội dung chính sau:

a. Đối với các lớp năm thứ nhất, cuộc họp đầu ti ên của học kỳ chính thứ nhất,
cố vấn học tập phải tiến hành các hoạt động sau:

- Công bố quyết định thành lập Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn (do cố
vấn học tập chỉ định); phân công nhiệm vụ Ban cán sự lớp, Ban  chấp hành chi đoàn,
làm rõ mối quan hệ công tác giữa cố vấn học tập v à lớp;

- Giới thiệu cho sinh viên cơ cấu bộ máy tổ chức của Trường và cơ cấu tổ chức
của khoa/ngành;

- Triển khai các quy định, quy chế về học chế tín chỉ, các quy định của Tr ường
liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;

- Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học và kỹ
năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, t ài liệu học tập;

- Phổ biến các công việc khác theo y êu cầu quản lý của khoa  và của Nhà
trường có liên quan đến lớp (nếu có).

b. Đối với các lớp từ năm thứ hai, cuộc họp đầu ti ên của học kỳ chính thứ
nhất, cố vấn học tập phải tiến hành các hoạt động sau:

- Tổ chức Đại hội lớp, báo cáo tổng kết, ph ương hướng hoạt động của năm
học, bầu Ban cán sự lớp, Ban chấp h ành chi đoàn, phân công trong Ban cán s ự lớp;

Phổ biến những thay đổi trong các quy định hiện h ành (nếu có);
- Phổ biến các công việc khác theo y êu cầu quản lý của Trường, Khoa có liên

quan đến lớp (nếu có).
c. Cuộc họp định kỳ hàng tháng:

- Nhận xét tình hình chấp hành quy định về học tập (việc lên lớp, tự học, kiểm
tra, thi kết thúc học phần...);

- Nhận xét tình hình chấp hành các quy định về công tác sinh viên;

- Phổ biến các công việc khác theo y êu cầu quản lý của trường và khoa có liên
quan đến lớp (nếu có);

- Xét điểm rèn luyện của sinh viên (áp dụng đối với cuộc họp lớp vào cuối học
kỳ chính);
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- Sơ kết học kỳ trước, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học kỳ trước và
thảo luận phương hướng, biện pháp cho học kỳ hiện tại (áp dụng đối với cuộc họp
tháng đầu của học kỳ chính).
Điều 11. Cơ chế phối hợp trong hoạt động của cố vấn học tập với các đ ơn vị chức năng
liên quan:

1. Khoa, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác sinh viên và các đơn vị chức
năng liên quan khác phối hợp, cộng tác và hỗ trợ cố vấn học tập trong quá tr ình triển
khai hoạt động, cung cấp các tài liệu cần thiết và hỗ trợ về cơ sở vật chất để cố vấn
học tập hoàn thành nhiệm vụ.

2. Ban giám hiệu trường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ph òng Đào tạo đại
học, Phòng Công tác sinh viên, các khoa để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ
chức các đợt tập huấn cho cố vấn học tập; tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh vi ên
về hoạt động của cố vấn học tập để rút kinh nghiệm v à hoàn thiện quy định về cố vấn
học tập.

3. Trưởng Khoa trực tiếp quản lý hoạt động của cố vấn học tập của khoa. Kết
thúc học kỳ, Trưởng Khoa nhận xét đánh giá hoạt động của cố vấn học tập v à thông
báo cho Ban giám hiệu. Kết quả đánh giá này là cơ sở để khen thưởng, kỷ luật đối với
cố vấn học tập.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 12. Khen thưởng và kỷ luật

1. Cố vấn học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi
đua, khen thưởng hàng năm.

2. Cố vấn học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng giấy khen của Hiệu
trưởng.

3. Cố vấn học tập không hoàn thành nhiệm vụ, bị xét các hình thức kỷ luật
theo quy định của Trường.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy định này có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá tr ình thực hiện.
3. Các phòng, khoa, cán bộ, giảng viên trong trường và các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành quy định này.

 HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

PGS. TS. Nguyễn Minh Hiếu
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