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QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy ñịnh về công tác Cố vấn học tập 

   

 

   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ 
 

 Căn cứ Chương VI của "ðiều lệ trường ñại học" ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 153/2003/Qð-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh về quyền 
hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường ñại học; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2007/QD-BGDðT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và ðào tạo Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường ñại học, cao 
ñẳng, trung cấp hệ chính quy và Quyết ñịnh số 43/2007/QD-BGDðT, ngày 
15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo Ban hành Quy ðào tạo ñại học và 
cao ñẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;  

Căn cứ nhu cầu công tác của Trường và kết luận của Hiệu trưởng trong cuộc 
họp ngày 07/11/2007 

  Xét ñề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy ñịnh về công tác Cố vấn 
học tập tại Trường ðại học Cần Thơ. 

 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thực hiện kế từ ngày ký, các quy ñịnh 

trước ñây trái với quy ñịnh này ñều không còn giá trị. 
 

ðiều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: KH-TH, TCCB, Tài vụ, Công tác Sinh 
viên; các ông (bà) Trưởng khoa; Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan căn cứ quyết 
ñịnh thi hành./.  

 

                      

                            HIỆU TRƯỞNG 
         
 
 
 
 
 
 
                              

Nơi nhận: 

    - Như ðiều 3; 
    - Lưu: VT, CTSV. 
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QUY ðỊNH 

Công tác Cố vấn học tập 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2067/Qð-ðHCT,  

ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng) 
 

ðiều 1. ðối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này áp dụng cho cán bộ giảng dạy ñược Trưởng khoa, bộ môn, 
viện, trung tâm quản lý ngành ñào tạo trực thuộc Trường (sau ñây gọi chung 
là Trưởng khoa) phân công làm Cố vấn học tập (CVHT). 

2. CVHT ñược chọn từ cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm trong công tác giáo 
dục ñào tạo và có ñiều kiện tham gia hỗ trợ các hoạt ñộng của sinh viên. 

ðiều 2. Khái niệm 

Lớp chuyên ngành theo quy ñịnh này là lớp có khoảng 50 sinh viên học 
cùng ngành, chuyên ngành trong cùng khóa học. 

ðiều 3.  Nhiệm vụ của cố vấn học tập 

1. Học tập, nghiên cứu nắm vững chương trình ñào tạo, quy ñịnh công tác cố 
vấn học tập, chế ñộ chính sách ñối với sinh viên ñể có thể tư vấn, hỗ trợ giúp 
ñỡ cho sinh viên trong quá trình học tâp, rèn luyện; 

2. Nắm danh sách lớp, tóm tắt thông tin cá nhân sinh viên; cử hoặc tổ chức bầu 
Ban cán sự lớp ñể khoa phê duyệt; 

3. Tư vấn cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa; hướng dẫn sinh 
viên ñăng ký học phần ở từng học kỳ ñể hoàn thành kế hoạch học tập và 
tham gia các hoạt ñộng học thuật khác; 

4. Tổ chức họp lớp thực hiện Bảng ñánh giá kết quả rèn luyện; theo dõi kết quả 
học tập của từng sinh viên ở mỗi học kỳ;  

5. Nắm tình hình lớp mình phụ trách (học tập, ñời sống, sinh hoạt), tiếp nhận, 
xử lý hoặc tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và các vấn 
ñề khác có liên quan; 

6. Tham dự họp và tư vấn cho trưởng khoa trong công tác xét khen thưởng, kỷ 
luật, xét tốt nghiệp, xét chọn học bổng tài trợ;   

7. Ghi nhận tình hình sinh viên vào sổ tay cố vấn học tập và báo cáo cho khoa. 

ðiều 4. Thời gian làm việc và chế ñộ báo cáo 

1. CVHT chủ ñộng sắp xếp thời gian, ñịa ñiểm thông báo cho sinh viên biết ñể 
tiếp xúc ít nhất một giờ/tuần; họp với lớp ít nhất 03 lần vào ñầu, giữa và cuối 
cho mỗi học kỳ; 

2. Hàng tháng CVHT báo cáo tình hình sinh viên (bằng thư ñiện tử) cho khoa 
(Chánh văn phòng khoa) ñồng thời gởi cho phòng Công tác Sinh viên  
(nttuong@ctu.edu.vn). 



ðiều 5. ðiều kiện hỗ trợ làm việc và quyền lợi 

1. ðược miễn giảm giờ dạy theo quy chế quản lý chuyên môn ñối với cán bộ 
giảng dạy và các quy ñịnh hiện hành. 

2. ðược cấp tài liệu phục vụ cho công tác cố vấn học tập: Danh sách lớp có dán 
ảnh; tóm tắt thông tin cá nhân từng sinh viên; sổ tay cố vấn học tập; quy ñịnh 
công tác học vụ; tập các văn bản có liên quan ñến công tác sinh viên; 

3. ðược thông tin tình hình kết quả học tập của sinh viên. 

ðiều 6. Khen thưởng và kỷ luật về công tác cố vấn học tập do trưởng khoa chịu 
trách nhiệm ñề xuất với Trường. 

 
                  HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


