
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:    223 /ĐHCT-ĐT                                Cần Thơ, ngày 17  tháng 02 năm 2014 

          V/v Điểm học phần 

             Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị  

Thực hiện kết luận của Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo tín 
chỉ từ năm 2007 đến năm 2012, từ học kỳ 1 năm học 2014 – 2015, Điểm học phần được 
thực hiện như sau: 
1. Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 
thập phân, được giảng viên phụ trách học phần nhập điểm vào phần mềm quản lý trực 
tuyến và sau đó được hệ thống quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4. 
Cách quy đổi điểm được thực hiện theo bảng dưới đây: 

Điểm số  
theo thang điểm 10 

Điểm chữ Điểm số  
theo thang điểm 4 

9,0 – 10,0 A 4,0 

8,0 – 8,9     B+ 3,5 

7,0 – 7,9 B 3,0 

6,5 – 6,9     C+ 2,5 

5,5 – 6,4  C 2,0 

5,0 – 5,4    D+ 1,5 

4,0 – 4,9  D 1,0 

nhỏ hơn 4,0 F 0,0 

3. Học phần chỉ được tích lũy khi đạt từ điểm D trở lên (trừ học phần Giáo dục quốc  
phòng đạt từ điểm D+ trở lên). 

4. Điểm học phần sẽ được công bố và ghi nhận với điểm số theo thang điểm 10 và điểm 
chữ. Điểm chữ được quy đổi sang điểm số theo thang điểm 4 để tính Điểm trung bình 
chung học kỳ và Điểm trung bình chung tích lũy. 

Đề nghị đơn vị triển khai công văn này đến viên chức và sinh viên thuộc đơn vị.  
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Nơi nhận:                                                                  KT.  HIỆU TRƯỞNG  
- Các đơn vị đào tạo;               P. HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị trực thuộc Trường;          (đã ký) 
- Lưu: VT, P.ĐT.         
         Đỗ Văn Xê    


