BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯÒNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /MĐC-CTCT-SV
V/v sử dụng thẻ sinh viên

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Các đơn vị trong Trường;
- Các lớp sinh viên,
Để nâng cao hiệu quả công tác sinh viên, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng
nếp sống văn hoá trong trường học, Nhà trường quy định về việc sử dụng thẻ sinh viên
như sau:
1. Thẻ sinh viên đồng thời là thẻ dự thi, thẻ ra vào trường trong quá trình học
tập tại Trường. Hết thời hạn ghi trên thẻ, thẻ sinh viên không còn giá trị.
2. Áp dụng hình thức đeo thẻ bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên các hệ đào tạo
trong Nhà trường. Sinh viên không đeo thẻ không được vào trong khuôn viên Nhà
trường, không được tham gia học tập cũng như các sinh hoạt khác.
3. Sinh viên không thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong quá trình học tập và
sinh hoạt tại Nhà trường sẽ bị xử lý như sau:
- Lần thứ nhất: Kỷ luật khiển trách, trừ 5 điểm rèn luyện trong học kỳ bị vi phạm.
- Lần thứ hai: Kỷ luật cảnh cáo, trừ 10 điểm rèn luyện trong học kỳ vi phạm.
- Lần thứ ba: Đình chỉ học tập 1 năm, không xét điểm rèn luyện.
4. Mọi hình thức vi phạm như cho mượn thẻ, đeo thẻ của người khác sẽ bị kỷ
luật cảnh cáo cấp trường.
5. Trường hợp sinh viên mất thẻ, hỏng thẻ, ảnh không rõ, sinh viên chuyển
ngành, chuyển trường, dừng học,... sinh viên phải làm đơn đề nghị với Phòng Công tác
Chính trị - Sinh viên để được cấp thẻ tạm thời và thẻ chính thức (theo mẫu của Phòng
Công tác chính trị - Sinh viên).
6. Hình thức đeo thẻ: dùng túi đựng thẻ chuyên dụng có dây đeo qua cổ.
Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, các Bộ môn, các giảng viên, cán
bộ quản lý sinh viên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc những quy định trên.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu CTCT-SV, HCTH.
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