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SV muốn tốt nghiệp phải đạt 140TC, trong đó, giai đoạn 1 (kiến thức giáo dục đại cương) hoàn thành
56TC (không kể các môn GD Quân sự và GD thể chất); giai đoạn 2 (kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)
hoàn thành 84TC.
Tuỳ theo số tín chỉ tích luỷ và điểm trung bình các môn học của giai đoạn 2, sinh viên sẽ được xét làm
các môn tốt nghiệp theo qui định như sau:
1. Quy định về số tín chỉ đạt
1.1. Để được xét làm KLTN, TLTN thì bắt buộc SV phải hoàn thành môn Seminar chuyên
ngành.
1.2. Đối với SV làm KLTN (10TC): Số TC đạt  70TC và được nợ tối đa một môn bắt buộc (BB),
nhưng không phải là 9 môn cơ sở sau: Hoá hữu cơ 1, Hoá hữu cơ 2, Hoá lý 1, Hoá lý 2, Hoá phân
tích 1, Hoá phân tích 2, Hoá vô cơ 1, Hoá vô cơ 2, Hoá lượng tử.
* Nếu học kỳ đang xét không mở môn học BB để SV trả nợ, SV sẽ xem xét được nợ thêm 1 môn
BB (như vậy trong trường hợp này, SV được xét nợ tối đa 2 môn BB).
1.3. Đối với SV làm TLTN (6TC, thực nghiệm): SV đạt một trong số các điều kiện sau:
a. Đạt  68TC và không nợ môn cơ sở và BB nào.
b. Đạt  69TC và nợ tối đa 1 môn BB, nhưng không phải là 9 môn cơ sở nêu trên.
c. Đạt  70TC và nợ tối đa 2 môn BB, nhưng không phải là 9 môn cơ sở nêu trên.
d. Đạt  72TC và nợ tối đa 1 môn cơ sở trong số 9 môn cơ sở nêu trên, và tối đa 1
môn bắt buộc.
1.4. Đối với SV làm TLTN (4TC, lý thuyết): Không mở môn học này. Những SV vì lý do sức
khỏe không thể làm thực nghiệm được thì gửi đơn lên Khoa xem xét sau.
1.5. Số tín chỉ đạt được tính trên kết quả những môn học thuộc giai đoạn 2 đã có điểm cho đến
thời điểm xét (điểm môn học  5.0).
2. Quy định về điểm trung bình
2.1. SV đạt điểm trung bình từ 7,0 trở lên được xét làm KLTN (10TC). Tuỳ điều kiện, các bộ môn
có thể xét tăng hoặc giảm nhưng không dưới 6,5.
2.2. SV có điểm trung bình dưới điểm xét làm KLTN (10TC) sẽ được làm TLTN 6TC tuỳ theo
nguyện vọng của SV và sự phân công của bộ môn.
2.3. Điểm trung bình được tính trên kết quả các môn học thuộc giai đoạn 2 (bao gồm các môn cơ
sở học ở giai đọan 1) đã có điểm cho đến thời điểm xét, kể cả các môn không đạt.
3. SV đạt điều kiện làm KLTN có thể làm TLTN 6TC tuỳ theo nguyện vọng.
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