
TRƯỜNG TCN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐÀO TẠO 

A. THÔNG TIN CHUNG 

Học sinh cần nắm thông tin hoặc có yêu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến hoạt động 

đào tạo như Kết quả học tập, thi lại, học lại, chuyển điểm, đăng ký học thêm, đăng ký học 

Anh văn TOEIC, Tin học IC3/MOS, cấp bảng điểm, đóng học phí, liên thông CĐ/ĐH vui 

lòng liên hệ tại phòng Đào tạo. 

 

Học sinh phải truy cập vào website https://tracuudiem.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/login để 

cập nhật theo dõi điểm số trong suốt quá trình đào tạo tại trường (hướng dẫn truy cập 

điểm tại mục C) 

 

Học sinh liên hệ trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm, Trưởng Khoa/BM để được cung cấp 

Thời khóa biểu, chương trình đào tạo, tên giáo viên giảng dạy, điểm số. 

 

Học sinh có nhu cầu liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo (PĐT) hoặc liên hệ qua điện 

thoại: (028) 38558016 hoặc điền thông tin online vào phiếu yêu cầu trên website: 

www.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn 

 

Hoặc gửi tin nhắn qua FANPAGE: Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng 

Vương Like trang để theo dõi và cập nhật tin tức mới nhất. 

 

 

https://tracuudiem.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/login
http://www.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/


B. TÓM TẮT QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP THEO MÔ-ĐUN MÔ-ĐUN 

I. QUI CHẾ ĐÀO TẠO THEO TÍCH LŨY MÔ-ĐUN 

1. Phương thức đào tạo theo Mô-đun lấy người học làm trung tâm trong quá 

trình dạy và học, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong phương 

thức đào tạo theo Mô-đun, tự học, tự nghiên cứu của học sinh được coi trọng, được 

tính vào nội dung và thời lượng của chương trình. Người học tự học, tự nghiên cứu, 

giảm sự nhồi nhét kiến thức của người dạy. Người học là người tiếp nhận kiến thức 

nhưng đồng thời cũng là người chủ động tạo kiến thức, hướng tới đáp ứng những nhu 

cầu của thị trường lao động ngoài xã hội. Mọi phương thức đào tạo đều lấy quá trình 

dạy – học làm trọng tâm.  

2. Phương thức đào tạo theo Mô-đun có độ mềm dẻo và linh hoạt về thời gian ra 

trường. Học sinh được cấp bằng khi đã tích lũy được đầy đủ số lượng Mô-đun do 

trường quy định; do vậy họ có thể hoàn thành những điều kiện để được cấp bằng tùy 

theo khả năng và nguồn lực (thời lực, tài lực, sức khỏe, v.v.) của cá nhân. 

3. Phương thức đào tạo theo Mô-đun sẽ tạo được sự liên thông giữa các cấp đào 

tạo và giữa các ngành đào tạo khác nhau của cùng một trường. 

4. Với học chế tín chỉ, kết quả học tập của sinh viên được tính theo từng học 

phần chứ không phải theo năm học, do đó việc hỏng một học phần nào đó không cản 

trở quá trình học tiếp tục, sinh viên không bị buộc phải quay lại học từ đầu. Chính vì 

vậy giá thành đào tạo theo học chế tín chỉ thấp hơn so với đào tạo theo niên chế. 

  

II. QUI CHẾ THI, KIỂM TRA 

1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun:  Tham dự ít nhất 70% thời 

gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các 

yêu cầu của môn học, mô-đun được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 

10; 

2. Điểm môn học, mô-đun: 

Điểm chữ thang điểm 10 thang điểm 4 Xếp loại 

Loại đạt 

A 8,5 - 10 tương ứng với 4 giỏi 

B 7,0 - 8,4 tương ứng với 3 khá 

C 5,5 - 6,9 tương ứng với 2  trung bình 

D 4,0 - 5,4 tương ứng với 1 trung bình yếu 

Loại không đạt: 

F dưới 4,0 tương ứng với 0 kém 

Đối với những môn học, mô-đun chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung 

học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau: 

I: Chưa đủ dữ liệu đánh giá 



X: Chưa nhận được kết quả thi 

Đối với những môn học, mô-đun được trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh 

giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả; 

Xếp loại kết quả học tập theo học kỳ: 

điểm trung bình chung tích lũy (thang điểm 4) Xếp loại 

3,60 đến 4,00 xuất sắc 

3,20 đến 3,59 giỏi 

2,50 đến 3,19 khá 

2,00 đến 2,49 trung bình 

thấp hơn 2,00 yếu 

Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu thuộc một hoặc 

nhiều trường hợp sau: 

- Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ được xếp loại kết quả học 

tập (không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này); 

- Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong học kỳ phải thi lại (không tính môn 

học điều kiện; môn học, mô-đun được tạm hoãn học hoặc được miễn trừ). 

3. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học: Việc cảnh báo kết 

quả học tập của người học được dựa trên các điều kiện sau: 

a) Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với người học năm thứ nhất 

dưới 1,40 đối với người học năm thứ hai, dưới 1,60 đối với người học năm thứ ba; 

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, 

dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; 

c) Tổng số Mô-đun của các môn học, mô-đun bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu 

khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 Mô-đun; 

d) Số lần cảnh báo không vượt quá 2 lần. 

4. Điều kiện tốt nghiệp: 

a) Người học tích lũy đủ số mô - đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương 

trình đào tạo; học sinh phải hoàn thành môn học giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng 

và an ninh; 

b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2.00 trở lên; 

c) Điểm trung bình tích lũy các mô-đun, môn học cốt lõi, quyết định kỹ năng tay 

nghề học sinh theo từng chương trình đào tạo được phê duyệt theo thang điểm 4 đạt từ 2.00 

trở lên; 

d) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, trong thời gian đó: không bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự, bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên; 

e) Đạt chuẩn Tiếng Anh, Tin học Quốc tế theo quy định, theo đó HS các nghề 

trọng điểm đạt chứng chỉ Anh văn TOEIC 350, Tin học IC3/MOS; HS các nghề khác đạt 



chứng chỉ Anh văn TOEIC 300, Tin học MOS. 

 

III. QUY ĐỊNH MIỄN TRỪ MÔ-ĐUN, MÔN HỌC 

1. Miễn trừ: 

Trường thực hiện việc miễn học, miễn thi kết thúc môn học, mô-đun: Giáo dục 

chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, 

Tiếng Anh, người học khi có nhu cầu được miễn học, miễn thi kết thúc môn học, 

mô-đun thì liên hệ phòng Đào tạo trường để được hướng dẫn.  

2. Thời gian được bảo lưu kết quả học tập: 

Đối với HS có tham gia học văn hóa (hệ THCS): không quá 5 năm.  

Đối với HS hệ THPT và hệ THCS không có học văn hóa: không quá 3 năm. 

 

C. HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH TRUY CẬP WEBSITE THEO DÕI KẾT 

QUẢ HỌC TẬP 

Bước 1: Truy cập địa chỉ website: tuyensinhhungvuongtech.edu.vn 

Bước 2: Thực hiện các bước theo hướng dẫn sau: Click chuột vào mục Tra cứu điểm 

 

  



Bước 3: Click chọn “Đăng ký” 

 

Bước 4: Điền thông tin theo yêu cầu sau đó click chọn “Đăng ký” 

Lưu ý: Ở bước này học sinh điền đúng tên và Mã số học sinh (đính kèm). Lựa chọn 

Password và xác nhận lại theo yêu cầu 

 

 

  

MSSV: Mã số sinh viên 



Bước 5: Nhập MSSV và Passwords và click chọn “Login” để đăng nhập vào Hệ 

thống 

 

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, giao diện sẽ xuất hiện như hình dưới, HSSV 

có thể thao tác các thanh công cụ để tra cứu thông tin. 

 

  

Xem danh sách lớp 

Xem các môn học trong HK 

Tra cứu điểm thi 

Đăng ký môn học cho HK tiếp 

theo 



D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH TRUY CẬP WEBSITE THEO DÕI THỜI 

KHÓA BIỂU 

Bước 1: Truy cập địa chỉ website: tuyensinhhungvuongtech.edu.vn 

Bước 2: Thực hiện các bước theo hướng dẫn sau: Trỏ chuột vào mục Thời khóa biểu -> 

Trung cấp 

 

Khi màn hình xuất hiện bảng sau: Các bạn HS theo dõi thời khóa biểu theo đúng khóa 

học, lớp học. 

 
 



E. CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Học sinh tốt nghiệp được cam kết hỗ trợ việc làm, hiện tại số lượng nhu cầu tuyển dụng 

của doanh nghiệp luôn tăng rất cao so với nhu cầu tìm việc của người lao động, nhà 

trường hiện chỉ đáp ứng được trung bình 20% nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (năm 

2019: GTVL cho 468 HS/3.289 nhu cầu tuyển dụng), hầu hết học sinh ra trường đều có 

việc làm, được doanh nghiệp giữ lại và nhận làm việc trong thời gian thực tập, với mức 

thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng. 

Học sinh tốt nghiệp có thể đăng ký tìm việc tại website: 

https://vieclamhungvuong.talentnetwork.vn 

Hoặc đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Tuyển dụng và giới thiệu việc làm – ĐT: (028) 

38558016 

Email: vieclam@hungvuongtech.edu.vn 

 

F. CƠ HỘI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vieclamhungvuong.talentnetwork.vn/


G. ĐỊNH HƯỚNG VIỆC HỌC ĐÚNG VỚI KHẢ NĂNG VÀ SỞ THÍCH  

SẼ PHÁT HUY ĐƯỢC TỐI ĐA KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH. 

1. Học sinh THCS đăng ký nghề và văn hóa 7 môn sẽ học song song chương trình 

nghề với chương trình văn hóa THPT Quốc gia. Với Chương trình này người học chịu áp 

lực về thời gian, người học tham gia học hai buổi sáng và chiều tại trường cho tất cả các 

ngày trong tuần. Học sinh phải dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và đạt mới được 

cấp Bằng tốt nghiệp THPT. Thời gian đào tạo là 3 năm, kinh nghiệm đào tạo chương trình 

này từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ học sinh đạt cả hai bằng (Trung cấp và THPT) vào khoảng 

10%, hơn 50 học sinh thi trượt hoặc bỏ thi và khoảng 20% học sinh không có bằng THPT 

lẫn bằng Trung cấp. Vì vậy, quí phụ huynh cần cân nhắc khi lựa chọn học chương trình 

này, đảm bảo học sinh phải hoàn thành chương trình Trung cấp để có thể đi làm hoặc học 

liên thông Cao đẳng tùy theo nhu cầu. 

2. Học sinh THCS đăng ký nghề và văn hóa 4 môn (Theo TT16/BGDĐT), chương 

trình văn hóa song song với nghề, tuy nhiên do chỉ có 4 môn văn hóa nên chương trình 

nhẹ, học sinh hoàn thành chương trình từ 2-2.5 năm, tỷ lệ tốt nghiệp khoảng 80% (Giấy 

chứng nhận hoàn thành văn hóa THPT, bằng Trung cấp), cơ hội tiếp cận thị trường sớm 

nên người học có nhiều khả năng phát triển nghề nghiệp cũng như kỹ năng nghề, hoặc 

người học có thể đăng ký xét tuyển liên thông CĐ, ĐH (học buổi tối) tại trường khi có 

nhu cầu. 

3. Học sinh THCS chỉ đăng ký nghề và không học văn hóa: thời gian đào tạo là 2 

năm, chương trình này không đòi hỏi áp lực về thời gian học tập cho học sinh, học sinh 

chuyên tâm học nghề để có tay nghề ổn định, học sinh tốt nghiệp có thể đi làm ngay và 

khi có nhu cầu học liên thông Cao đẳng cần quay lại trường đăng ký học Chương trình 

văn hóa 4 môn theo qui định. 

 


