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GIỚI THIỆU
Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (TKTH HN) được thành lập
vào năm 2013 để trang bị thế hệ trẻ trở thành lãnh đạo Hội
Thánh. Cẩm nang này được thực hiện nhằm giúp sinh viên hiểu
rõ những yêu cầu học tập và bí quyết thành công trong quá trình
học tập tại trường.

Khải tượng của trường
Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội là nơi tin cậy để đào tạo
lãnh đạo được Đấng Christ biến đổi sẵn sàng phục vụ Hội thánh.

Sứ mệnh của trường
Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội tôn vinh Chúa qua việc
đào tạo lãnh đạo để phục vụ Hội thánh và chia sẻ Phúc Âm cho
cộng đồng.

Người tốt nghiệp lý tưởng
Với mục đích trang bị lãnh đạo tương lai của hội thánh, chúng tôi
thiết kế chương trình đào tạo để trang bị sinh viên theo một số
mục tiêu giáo dục như sau:

1. Kiến thức: Sinh viên sẽ biết về…
a. Kinh Thánh
b. Hệ thống Thần Học
c. Bối cảnh lịch sử và văn hóa
d. Kiến thức chung (như ngôn ngữ, kỹ năng học tập,

v.v…)
2. Nhân cách: Sinh viên sẽ trở thành người…

a. Phản chiếu hình ảnh của Chúa Giê-xu.
b. Bày tỏ nếp sống hôn nhân và gia đình theo Kinh

Thánh.
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c. Chuyên tâm, trung tín, tân tụy và thanh liêm trong
chức vụ.

3. Kỹ năng: Sinh viên sẽ có kỹ năng…
a. Giao tiếp công chúng
b. Giảng dạy Kinh Thánh
c. Lãnh đạo và quản trị Hội Thánh
d. Truyền giáo và môn đồ hóa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: CỬ NHÂN THẦN HỌC
Chương trình đào tạo nhắm đến những mục tiêu ở trên. Cử nhân
thần học (BTh) là chương trình được công nhận ở nhiều nước là
một bằng cấp căn bản cho mục sư và truyền đạo.

Yêu cầu đầu vào
Một người muốn trở thành sinh viên chính thức của trường phải
hội đủ các điều kiện sau:

1. Là tín hữu chính thức, từng trải sự tái sinh, hiểu biết căn
bản về Kinh Thánh, chịu Báp-têm từ 03 năm trở lên;

2. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm phục vụ Chúa trong Hội
Thánh;

3. Tuổi từ 20-40 tuổi;
4. Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;
5. Có sức khỏe tốt;
6. Hồ sơ đạt yêu cầu
7. Đỗ kỳ thi trắc nghiệm và vấn đáp của Trường
8. Cam kết đóng góp tài chính đầy đủ trong quá trình tham

gia học tại Trường.

Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp bằng Cử Nhân Thần Học, sinh viên phải:

1. Hoàn tất tối thiểu 108 tín chỉ (bao gồm các môn bắt buộc
và lựa chọn được liệt kê bên dưới) trong 3 1/2 năm học
tại trường.
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2. Hoàn tất 1 học kỳ thực tập ở hội thánh địa phương.
Một tín chỉ bao gồm 16 giờ học trên lớp và khoảng 32 giờ tự học
(ôn bài, đọc sách, làm bài tập, v.v…). Sinh viên hoàn tất những
tín chỉ theo yêu cầu của trường.

Môn Bắt Buộc
Tất cả sinh viên phải hoàn tất các môn học sau theo quy định và
sự sắp xếp của nhà trường (Tổng cộng: 88 tín chỉ).

Kiến Thức Chung

Μôn học Số Tín Chỉ

Kỹ Năng Học Tập 2

Kỹ Năng Giao Tiếp Công Chúng 2

Tiếng Anh 1–4 8

Lịch sử Việt Nam 3

Luật Pháp Nước Việt Nam 4

Tổng cộng: 19

Mục Vụ

Μôn học Số Tín Chỉ

Kỷ Luật Thuộc Linh 2

Đạo Đức Cơ Đốc 2

Giới thiệu Cơ Đốc Giáo Dục 2

Thực Tập 1–2 4

Phương Pháp Giảng Kinh Thánh 1–3 6

Thần Học Mục Vụ 2
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Quản Trị Hội Thánh 2

Hôn nhân & Gia Đình 2

Tiểu Luận Tốt Nghiệp 2

Tổng cộng: 24

Thần Học

Μôn học Số Tín Chỉ

Lịch Sử Hội Thánh Thế Giới 4

Thần Học 1–3 12

Lịch Sử HT Tin Lành Việt Nam 2

Các Tôn Giáo ở Việt Nam 2

Phúc Âm & Văn Hóa Bản Địa 2

22

Kinh Thánh

Μôn học Số Tín Chỉ

Phương Pháp Học Kinh Thánh C.Ư. và Phương
Pháp Học Kinh Thánh T.Ư. (có thể 2 môn hoặc
một môn)

4

Cựu Ước Lược Khảo 4

Tân Ước Lược Khảo 4

Thần Học Kinh Thánh 2

Sáng Thế Ký 2

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2

Thi Thiên 2
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Ê-sai 2

Phúc âm Giăng hoặc một môn về sách Phúc âm
khác

2

Thư Tín Rô-ma 2

Khải Huyền 2

Tổng cộng: 28

Môn Lựa Chọn
Để hoàn tất 108 tín chỉ theo quy định, bên cạnh các môn học bắt
buộc, sinh viên phải hoàn tất một số môn lựa chọn được liệt kê
dưới đây:

Kiến Thức Chung

Μôn học Số Tín Chỉ

Kỹ Năng Sử Dụng Máy Tính Căn Bản 2

Lịch Sử Việt Nam 2

Tiếng Anh cho Kinh Thánh và Thần Học 1–4 8

Mục Vụ

Μôn học Số Tín Chỉ

Phương Pháp Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ 2

Học Kinh Thánh Truyền Khẩu 2

Nhạc Lý Căn Bản 2

Thực Hành Cơ Đốc Giáo Dục 2

Phương Pháp Giảng Kinh Thánh 4 2

Mục Vụ Truyền Giáo 2
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Tham Vấn 2

Xung Khắc và Giải Hoà 2

Lãnh Đạo Hội Thánh 2

Mở Mang Hội Thánh 2

Truyền thông Thông Qua Văn hóa Địa phương 2

Thần Học

Μôn học Số Tín Chỉ

Giới Thiệu Lịch Sử Giáo Lý 2

Biện Giáo Cơ Đốc 2

Thần Học Lịch Sử 2

Chủ Đề Thần Học 2

Lịch Sử và Thần Học Phúc Âm Liên Hiệp 2

Kinh Thánh

Μôn học Số Tín Chỉ

Cuộc Đời của Chúa Cứu Thế 2

Các Nhân Vật Cựu Ước 2

Giải Nghĩa Sách Lịch Sử Cựu Ước 2

Giải Nghĩa Sách Khôn Ngoan 2

Lu-ca/ Công Vụ 2

Thư Tín Hê-bơ-rơ 2

Thư Tín Ga-la-ti 2

Thư Tín Giám Mục 2
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Giới Thiệu Cổ Ngữ Kinh Thánh 4

Tiếng Hê-bơ-rơ Căn Bản 1–2 8

Tiếng Hy Lạp Căn Bản 1–2 8

Giải Kinh Hê-bơ-rơ 4

Giải Kinh Hy Lạp 4

Nhà trường không bảo đảm cho sinh viên cơ hội học tất cả các
môn lựa chọn. Nhà trường sẽ sắp xếp lịch học các môn lựa chọn
khi: (1) sinh viên có nhu cầu, (2) có giáo viên có đủ trình độ dạy
môn học đó.

Thực Tập
Sinh viên phải hoàn tất một học kỳ thực tập.
Thực tập là cơ hội cho sinh viên trưởng thành trong nhân cách
và chức vụ ở một Hội Thánh địa phương. Dưới sự hướng dẫn
của một mục sư/ truyền đạo có kinh nghiệm, sinh viên sẽ từng
trải các khía cạnh trong chức vụ mục sư.
Chúng tôi mong rằng sinh viên có thể áp dụng kiến thức và kỹ
năng đã học trong hai năm đầu tiên của chương trình BTh.
Nhưng chúng tôi cũng mong rằng sinh viên sẽ học điều mới từ
mục sư hướng dẫn và qua kinh nghiệm cụ thể.

Thang điểm - Đánh giá
Các môn học sẽ được đánh giá theo thang điểm như sau:

Điểm % Giá Trị Tính
GPA

Nhận Xét

A 100-94 4.0 Xuất Sắc

A- 93-90 3.7

B+ 89-87 3.3

9



B 86-84 3.0 Tốt

B- 83-80 2.7

C+ 79-77 2.3

C 76-74 2.0

C- 73-70 1.7

D+ 69-67 1.3

D 66-64 1.0 Trung Bình

D- 63-60 0.7

F < 60 0.0 Không đạt

Lưu ý: “GPA” có nghĩa là “Grade Point Average,” hay là “Điểm
trung bình.” Con số này được tính như sau:

1. Mỗi môn học: Giá trị tính GPA x Số tín chỉ = Grade Point
Total

2. Grade Point Total/Số tín chỉ = Grade Point Average (GPA)

QUY CHẾ HỌC TẬP
Nhà trường áp dụng một số quy chế học tập như sau.

Nộp bài muộn
Sinh viên có trách nhiệm phải nộp bài theo đúng lịch môn học.
Khi sinh viên nộp bài trễ mà chưa được sự chấp thuận của giáo
sư, bài tập đó của sinh viên sẽ bị trừ điểm theo quy chế.
Nhà trường chỉ cho phép sinh viên nộp bài muộn trong các
trường hợp đặc biệt và thông qua đơn xin gia hạn nộp bài (được
giáo sư chấp thuận). Sinh viên phải làm đơn xin nộp bài muộn
trước ba ngày so với hạn nộp bài đã được giáo sư chỉ định trong
khoá học.
Các trường hợp đặc biệt bao gồm:
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1. Lý do sức khỏe (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế
có thẩm quyền)

2. Gia đình có việc khẩn cấp
3. Người thân qua đời

Các lý do sau không được chấp thuận:
● Mạng bị chậm hoặc máy tính bị lỗi
● Bận phục vụ ở hội thánh

Trong một số trường hợp, sinh viên không thể trực tiếp nộp đơn
xin nộp bài muộn (chẳng hạn sinh viên bị bệnh nặng, hoặc ở
xa,...), sinh viên cần liên hệ với giáo sư, giáo viên hướng dẫn
qua email, hoặc điện thoại để xin gia hạn thời gian nộp bài.
Thời gian gia hạn nộp bài sẽ do giáo sư quyết định tuỳ theo tình
hình thực tế.
Bài tập nộp muộn sẽ bị trừ điểm như sau:

● Muộn 1 ngày: trừ 5%
● Muộn từ 2 ngày đến 14 ngày: trừ 15%
● Số ngày này tính cả cuối tuần và ngày lễ.

Ví dụ: Sinh viên nộp một bài tự luận muộn 10 ngày so với hạn
nộp bài.

● Điểm cơ bản: 82%
● Trừ điểm:

○ Ngày 1: trừ 5%
○ Ngày 2–14: trừ 15%
○ Tổng cộng: trừ 20%

● Điểm cuối cùng: 62%
Sinh viên có thể bị trượt môn học khi nộp bài trễ vì không đạt số
điểm yêu cầu.
Nếu không được giáo sư chấp thuận, sinh viên không được phép
nộp bài muộn quá 2 tuần so với hạn nộp bài đã được quy định
trong từng bài tập của môn học.
Khi nộp bài trễ mà chưa được sự chấp thuận của giáo sư, và
điểm của bài tập đó (sau khi bị trừ) không đạt yêu cầu, sinh viên
không được nộp bài lại.
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Đạo văn
Đạo văn có nghĩa là trình bày ý tưởng hoặc lời của người khác
như là ý tưởng hoặc lời của mình. Sinh viên dễ mắc lỗi đạo văn
khi nghiên cứu sách tham khảo trong khi làm bài luận nhưng
thiếu cẩn trọng hoặc cố tình không ghi nguồn gốc. Nhà trường
khích lệ sinh viên tra cứu những tài liệu khác nhau, nhưng cũng
muốn sinh viên cung cấp thông tin về nguồn gốc của những tài
liệu đó.

Để tránh đạo văn, khi sử dụng thông tin của sách tham khảo,
sinh viên phải ghi rõ nguồn thông tin đó (trong bài báo, sách vở,
v.v...). Nếu sử dụng thông tin của người khác nhưng không nói rõ
nguồn thông tin đó, sinh viên đang đạo văn.

Có ít nhất ba lý do sinh viên không nên đạo văn:

1. Nếu không ghi rõ nguồn thông tin, sinh viên đang nói dối,
và đó là tội.

2. Nếu không ghi rõ nguồn thông tin của mình, sinh viên mất
cơ hội nhận được lời khuyên của giáo sư về chất lượng
nguồn thông tin. Điều đó hạn chế chất lượng giáo dục cho
sinh viên.

3. Nếu không ghi rõ nguồn thông tin, người đọc không thể
tìm được những thông tin liên quan khi cần tìm hiểu thêm.

Ghi nguồn thông tin không phải là việc khó khăn. Chỉ cần chăm
chỉ, sinh viên có thể làm được điều này. Nếu giáo viên không đưa
ra yêu cầu khác, sinh viên phải ghi nguồn theo hệ thống
Turabian, ấn bản 8. Sinh viên sẽ được hướng dẫn trong môn Kỹ
Năng Học Tập. Ngoài ra, sinh viên có thể xem lại hướng dẫn này
tại trang của thư viện ở http://hoc.hbc.edu.vn.

Nếu sinh viên đạo văn ở mức độ không nghiêm trọng (ví dụ: sử
dụng ngoặc kép nhưng không cho biết nguồn), thì giáo viên sẽ
trừ một phần số điểm tuỳ mức độ và cảnh cáo sinh viên.
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Tuy nhiên, nếu đạo văn ở mức độ nghiêm trọng (ví dụ: sinh viên
đã được cảnh cáo rồi và tiếp tục đạo văn hoặc sao chép cả một
bài), thì giáo viên phải báo cáo cho Giám Học. Đề nghị xử lý vấn
đề như sau:

● Lần đầu tiên: trừ 50% số điểm trước khi chấm. Nếu sao
chép cả bài thì phải yêu cầu sinh viên làm lại.

● Lần thứ hai: cho sinh viên 0 điểm cho bài tập đó.
● Lần thứ ba: cho sinh viên rớt môn học đó (với sự đồng ý

của Giám Học).
● Lần thứ tư: cho sinh viên thôi học (với sự đồng ý của Ban

Giám Hiệu).

Gian lận trong thi cử, làm bài
Sinh viên được yêu cầu phải trung thực trong khi thi hay làm bài
tập. Gian lận trong thi cử, làm bài bao gồm việc sao chép câu trả
lời của sinh viên khác, xem tài liệu hoặc nhận sự giúp đỡ của
người khác trong khi thi mà không được sự cho phép của giáo
viên.

Khi phát hiện sinh viên gian lận, giáo viên phải báo cho Giám
Học và trao đổi về cách xử lý. Cách xử lý có thể bao gồm:

● Trừ điểm bài thi.

● Cho sinh viên 0 điểm bài thi đó.

● Cho sinh viên rớt môn học đó (với sự đồng ý của Giám
Học).

● Cho sinh viên thôi học (với sự đồng ý của Ban Giám
Hiệu).

Tham dự lớp học
Sinh viên có trách nhiệm tuân thủ tất cả các điều khoản trong quy
chế của trường, bao gồm việc tham dự lớp học. Sinh viên không
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tham dự lớp học phải xin phép vắng mặt theo quy định tại mục 3,
điều 11 của bản Nội quy - Kỷ luật của trường TKTH HN, ban
hành ngày 5 tháng 8 năm 2017.

VĂN PHONG CỦA BÀI VIẾT HỌC THUẬT
Từ bậc đại học trở lên, bài viết là một trong những hình thức
chính đánh giá trình độ tiếp thu, tư duy nhận thức của sinh viên.
Vì vậy, việc nắm rõ các nguyên tắc cũng như những kỹ năng cơ
bản để trình bày một bài viết học thuật là điều quan trọng và cần
thiết cho tất cả sinh viên. Sinh viên có thể xem tài liệu hướng dẫn
chi tiết về tiêu chuẩn của một bài viết học thuật tại trang của thư
viện ở http://hoc.hbc.edu.vn. Dưới đây là phần tóm tắt những yêu
cầu cần có trong một bài viết học thuật.

Những tiêu chí để đánh giá một bài viết tốt

Nội dung
● Tính toàn diện.
● Tính phù hợp.
● Tính chính xác.
● Tính rõ ràng.
● Tính sáng tạo, chính trực.

Văn phong
● Đúng ngữ pháp, chính tả.
● Rõ ràng, mạch lạc.
● Ngắn gọn, súc tích
● Đáp ứng các yêu cầu của văn phong mang tính học thuật
● Cấu trúc rõ ràng
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Trích dẫn tài liệu
Tại trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội, sinh viên được yêu cầu
trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo theo phong cách Turabian
theo cấu trúc như sau:

● Ghi chú cuối trang: Tên tác giả. Tên tác phẩm: phụ đề tác
phẩm (nếu có). (Nơi xuất bản: nhà xuất bản, năm xuất
bản), số trang.

● Danh mục tài liệu tham khảo: Tên tác giả. Tên tác phẩm:
phụ đề tác phẩm (nếu có). Nơi xuất bản: nhà xuất bản,
năm xuất bản.

Nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo
● Trích dẫn ngắn gọn cùng với sự phân tích, nhận định của

sinh viên về trích dẫn đó.
● Sử dụng tài liệu tham khảo mang tính chọn lọc và với tinh

thần cảnh giác.
● Tránh đạo văn (Xem trong mục Đạo Văn)
● Trích dẫn đúng cách.

Trình bày một bài viết

Sinh viên có thể tải bài mẫu về từ trang Moodle, mục Thư Viện
theo đường dẫn tại http://hoc.hbc.edu.vn/.
Dưới đây là phần tóm tắt về những yêu cầu liên quan đến việc
trình bày một bài viết học thuật sinh viên cần lưu ý.

Định dạng
● Kiểu chữ: Times New Roman
● Cỡ chữ: 12
● Khoảng cách dòng: 2 (đừng thêm dòng trắng giữa các

đoạn).
● Canh lề: canh đều, lề trái
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● Khi bắt đầu một đoạn mới: thụt lề trái (first line) 1/2 inch,
tương đương 1,27 cm.

● Khổ giấy: A4
● Lề giấy: 1 inch, tương đương 2,54 cm, từ 4 phía.
● Đoạn trích dẫn trực tiếp dài: dòng đơn, chừa một dòng

trắng trước và sau đoạn trích, không đặt thêm dấu mở và
đóng trích dẫn, canh lề trái toàn đoạn trích (hanging) 1/2
inch, tương đương 1,27 cm.

● Đánh số trang: cuối trang (footer), canh giữa hoặc canh
phải, bắt đầu từ trang nội dung, không đánh số trang bìa.

● Ghi chú nguồn trích dẫn: Theo hệ thống Turabian, thụt
dòng đầu lề trái 0,5 inch đối với footnotes, có thể dùng cỡ
chữ 10.

● Danh mục tài liệu tham khảo: Trên một trang riêng, canh
đều lề trái dòng đầu tiên, từ dòng thứ hai (khi mục tài liệu
dài hơn 1 dòng) thụt vào 1/2 inch từ lề trái, tương đương
1,27 cm, dòng đơn cho mỗi tài liệu, chèn vào 1 dòng
trắng giữa hai mục tài liệu.

Trang bìa
Những nội dung cần được thể hiện trong trang bìa bao gồm tiêu
đề bài viết, tên người viết bài, tên môn học, ngày tháng nộp bài.
Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu, trang bìa có thể bao gồm  các thông
tin khác như loại bài tập, tên giáo viên hướng dẫn, tên trường.
Tất cả thông tin trong trang bìa đều dùng dòng đơn, canh giữa,
loại chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, viết hoa chữ cái đầu của
mỗi từ (không viết hoa các giới từ, liên từ ở giữa câu), không in
đậm (trừ phần tiêu đề bài viết in đậm).

● Tiêu đề bài viết: 1/3 trang từ trên xuống. Nếu bài viết có
tiêu đề và phụ đề, tiêu đề và phụ đề được viết trên hai
dòng riêng biệt, dòng đơn, dòng tiêu đề và phụ đề cách
nhau bằng một dòng trắng.

● Thông tin về người viết: Khoảng 2/3 trang tính từ đầu
trang.
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● Tên môn học: Bao gồm mã môn học và tên môn học (Ví
dụ: MV 321: Xung Khắc và Giải Hoà) trên cùng một dòng,
chèn 1 dòng trắng giữa các dòng tên người viết bài, tên
môn học, và các dòng thông tin khác khi cần như tên giáo
viên hướng dẫn, tên trường.

● Ngày tháng nộp bài: Bao gồm vị trí địa lý và ngày tháng
nộp bài (Ví dụ: Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2017). Chèn
giữa dòng ngày tháng nộp bài và dòng thông tin trước đó
một dòng trắng.

Tiêu đề
Một bài viết có thể có nhiều cấp tiêu đề. Dưới đây là gợi ý về
cách định dạng các tiêu đề.

● Tiêu đề cấp 1: Canh giữa, in đậm, viết hoa chữ cái đầu
tiên của mỗi từ

Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiêu đề
● Tiêu đề cấp 2: canh giữa, chữ thường, viết hoa chữ cái

đầu tiên của mỗi từ.
Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiêu đề

● Tiêu đề cấp 3: Canh trái, in đậm hoặc in nghiêng, viết hoa
chữ cái đầu tiên của mỗi từ.

Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiêu đề
● Tiêu đề cấp 4: canh trái, chữ thường, viết hoa chữ cái

đầu tiên của câu.
Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiêu đề

Các bảng biểu, sơ đồ
● Đặt tên thống nhất cho các bảng biểu, sơ đồ hoặc hình

ảnh gồm 3 thông tin: bảng, số (theo thứ tự từ đầu đến
cuối tài liệu) và chú thích.
Ví dụ:
Bảng 1: Các phương pháp truyền thông;
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Sơ đồ 1: Số lượng tín đồ tại Hội Thánh A từ 1927 đến
1950;
Hình 1: Lớp học Kinh Thánh đầu tiên tại Đà Nẵng;...

● Các bảng biểu, sơ đồ cần được trình bày đơn giản, dễ
hiểu. Tiêu đề bảng biểu phải ngắn gọn, súc tích. Sinh viên
nên dùng danh từ hoặc cụm danh từ đặt tên cho tiêu đề
cột và tiêu đề dòng.

● Sinh viên phải ghi chú nguồn gốc thông tin bằng cách
dùng ghi chú cuối trang hoặc trong phần mô tả bảng biểu,
sơ đồ, hình ảnh.  Ví dụ: Nguồn: Trích dữ liệu từ Trần
Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam (Hà Nội: Nxb Giáo
Dục, 1999), bảng 3.1 (hoặc ghi rõ số trang)

● Các hình ảnh phải rõ ràng. Khi điều chỉnh kích cỡ hình
ảnh, sinh viên cần tránh làm biến dạng hình ảnh.

THƯ VIỆN

Giờ mở cửa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ)
● Sáng: 8:00-11:45
● Chiều: 2:00-6:00
● Tối: 7:30-10:30

Nội quy

Sinh viên có thể xem bản nội quy chi tiết tại
http://hoc.hbc.edu.vn/mod/page/view.php?id=816. Dưới đây là
một số điều trong nội quy sinh viên cần lưu ý khi sử dụng thư
viện tại trường:

● Đối với những sách có mã số bắt đầu bằng các chữ cái
(TK, BC,...), sinh viên có thể đọc tại thư viện, nhưng
không được mượn về.
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● Sinh viên có thể mượn những sách có mã số bắt đầu
bằng các chữ số (100, 212,...). Thời gian cho mỗi lần
mượn sách là 14 ngày, không bao gồm ngày lễ và cuối
tuần. Sinh viên được mượn tối đa 10 cuốn trong cùng
thời điểm.

● Sinh viên phải trả sách đúng hạn hoặc trước hạn. Nếu trả
sách trễ, sinh viên phải đóng tiền phạt 2000
đồng/ngày/cuốn.

● Khi sử dụng thư viện, sinh viên cần hạn chế tối đa tiếng
ồn, không gây ảnh hưởng nhưng thể hiện sự tôn trọng
việc đọc sách, nghiên cứu của người khác.

● Sinh viên cần sử dụng các tài liệu, trang thiết bị của thư
viện một cách cẩn trọng, tránh làm rơi rớt, không gạch
xoá, ghi chép, tô sáng. Không làm rách, hư hỏng sách.

● Nếu làm hư hỏng, mất sách, tài liệu, trang thiết bị của thư
viện, sinh viên phải bồi thường số tiền tương ứng.

 Hướng dẫn tra cứu trực tuyến tài liệu có sẵn tại thư viện
 Xem chi tiết hướng dẫn có kèm hình ảnh tại đây

http://hoc.hbc.edu.vn/mod/page/view.php?id=818
 Dưới đây là phần tóm tắt hướng dẫn sử dụng thư viện:

● Để tra cứu tài liệu, sinh viên dùng chức năng tìm kiếm
(search), nhập vào từ khoá cần tìm. Chức năng tìm kiềm
sẽ cung cấp những thông tin cần thiết như tên sách, tên
tác giả, số ký hiệu phân loại, số bản sao, tình trạng tài liệu
(có sẵn hoặc đã có người mượn),...

● Để gia hạn sách trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào tài
khoản thư viện, gia hạn toàn bộ hoặc chọn những tài liệu
cần gia hạn.
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