
BO CONG THUCNG cNGHOAXAHQIcHUNGHIAVITNAM 
TRIYONGDd HQC (X3NG NGHIPHANQI Dc 1p - Ti' do - Hnh phüc 

S& 1150 /QD-DHCN HàNôi, ngày 1.0 tháng 12 nám 2021 

QUYET D!NH 
Ban hãnh Quy djnh Dánh giá kt qua rèn 1uyn cüa sinh viên 

Truông Di hoc Cong nghip Ha Ni 

HIU TRONG 
TRU'ONG DAI HOC CONG NGHIP HA NO! 

Can cá' Quylt djnh so' 481]/QD-BCT ngày 29/5/2014 cza Bç5 tru'àng B5 
Cong Thuv'ng quy djnh chz'c nàng, nhiçm vu, quyn hgn và co' cá'u to' chi'c cia 

TrwO'ng Dgi hQc Cong nghip Ha Ni, 
Can th Thông tuso' 16/2015/TT-BGDDTngày 12/08/2015 cza Bó trwc!mg  

Bó Giáo dyc và Dào tgo v vic ban hành Quy ché' dánh giá ket qua rèn luyn cia 

ngu'ài hQc du'rc dào 4w trInh d Dgi hQc h chInh quy, 

Can cü' Thông tu so' 17/2017/TT-BLDTBXHngày 30/6/2017 cza Bó trithng 

Bó Lao d5ng — Thuring binh và xâ h5i ban hành Quy ché' COng tác hQc sinh, sinh 

viên trong tru'O'ng Trung ca'p, tru'O'ng Cao do'ng, 

Can c' Quylt djnh so' 1088/QD-DHC'N ngày 01/12/2021 cia Hiu trwO'ng 

Tru'àng Dgi hQc Cong nghip Ha Ni3i v vic ban hành Quy ché' Cong tác sinh 

viên tgi tru'àng Dgi hoc Cong nghip Ha Nç5i; 
Xét d nghj cia Trw&ngphOng Cong tác Sinh viên. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh dánh giá kt qua rèn 

luyn cüa sinh viên Trng Dti h9c Cong nghip Ha Ni. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti'r ngày k. 

Diêu 3. Tru&ng các dan vj, viên chirc, ngi.thi lao dng, sinh viên và các dan 

vj, cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh  này./.4._- 

No'i nhân: 
- Chü tjch HDT; 
- Giám hiéu; 
- Nhu diêu 3; 
• Lixu: VT, CTSV. 
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BØ CONG THIJ()NG C1ONGHOAXAHQICHUNGHIAVIITNAM 
TRUONGDJI  HQC CONG NGHLPHANQI Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

QUY D!NH 
Vê vic Dánh giá kt qua rèn Iuyn cüa sinh viên 

Trtrô'ng Di h9c Cong nghip Ha Ni 
(Ban hành kern theo Quylt djnh so' 1158 /QD-DHcN ngày20 /12/2021 

cia Hiêu trithng truOn Dgi hQc COng nghip Ha Nt5i,) 
Chu'orng I 

QUY D!NH  CHUNG 
Diu 1. Phim vi diu chinh và di tirçrng áp diing 
1. Van bàn nay quy djnh vic dánh giá kt qua rèn 1uyn cüa sinh viên di.rgc 

dào tao  trInh d dai  h9c, cao d.ng h chInh quy bao gm: Dánh giá kt qua rèn 
luyn và khung dim; phân loai và quy trInh dánh giá; t chüc dánh giá và sfr diing 
k& qua; t chüc thrc hin. 

2. Quy djnh nay áp ding di vói sinh viên duçrc dào tao  trInh  dai  h9c chInh 
quy, cao ding chinh quy tai  truing  Dai  h9c Cong nghip Ha Ni (sau day gçi là 
Nba tru&ng). 

Diêu 2. Nguyen tc dánh giá 
1. Thrc hin nghiêm ti1c quy trInh và các tiêu chI dánh giá duçc quy djnh tai 

quy ch nay; dam bào khách quan, cong khai, cOng bang, chInh xac. 

2. Dam bão yu t bInh ding, dan chü, ton trçng quyn lam chü ciia ngu'ô'i 

duqc dánh giá. 

3. Phi hcip dng b, chat ch các bô phn, các don vj có lien quan trong nhà 
tnRing tham gia cong tác dánh giá kt qua rèn luyn ci:ia sinh viên. 

Diu 3. Ni dung dánh giá và thang dim 
1. Xem xét, dánh giá kt qua rèn luyn cüa sinh viên là dánh giá thirc, thai 

do cüa sinh vien theo các mirc dim dat duac trên các mat: 

a) Thai d và kt qua trong hçc tap; 

b) Chp hành pháp lut cüa Nhà nuó'c, quy djnh cüa dja phLl'ong, ni quy, 

quy ch quy djnh cüa nhà tri.thng; 

c) Tham gia các hoat  dng chInh trj - xã hi, van hóa, van ngh, th thao, 

phông chng các t nan  xã hi; 

d) Kt qua tham gia cOng tác can b 1p, cOng tác doàn th, các t chic khác 
cüa Nba tnthng hoc có thành tIch xut sc trong hQc tp và rèn luyn duçic co 
quan Co thm quyn khen thu&ng; 

e) ' thirc cong dan trong quan h cong dng. 
2. Dim rèn 1uyn duçrc dánh giá bng thang diem 100. 
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Chtrong II 
CAC TIEU cm 1JAN11 GIA 

Diu 4. Các tiêu chI dánh giá và thang dim 

STT Cac tieu clii danh gia 
Thang diem 

DLII hçc Caodang 

Dánh giá ye thai d và kt qua trong hçc tp 

' thüc và thai d trong hçc tip. 

20 30 

' thüc và thai d tham gia các câu lac  b h9c thut, 
các boat  dng h9c thut, hoat dng ngoi khóa, hoat 
dngnghiênclrukhoah9c. 
' thüc và thai dO tham gia các k' thi, cuOc  thi. 
Tinh thn phn du vuo'n len trong h9c tap. 
K& qua hc tap. 

2 
Dánh giá v chap hành pháp 1ut cüa Nba ntró'c, quy dlnh  cüa da 
phtrong, ni quy, quy ch quy djnh cüa nhà tru'ô'ng 
' thüc chp hành các quy djnh, các van bàn chi dao 
cüa ngành, cüa co quan chi dao  cp trên duçc thirc 
hiên trong triRmg. 

2 25 
Y thuc chap hanh cac nçn quy, quy che va cac quy 
djnh khác duçic áp ding trong truông, pháp 1ut cüa 
Nhà nuâc. 
Dánh giá ye tham gia các hott dng chInh trj, xã hOi,  van hóa, van 
ngh, th thao, phông chng tOi  phm và các t nn xä hOi 
' thüc và hiu qua tham gia các hoat  dng rèn 1uyn 
v chInh trj, xã hOi,  van hóa, van ngh, th thao. 

20 25 
' thirc tham gia các boat dng cong Ich, tInh nguyen, 
cOng tác xã hOi. 
Tham gia tuyên truyn, phông chng tOi  phm và các 
tê nan  xã  hOi. 

4. 
Dánh giá v kt qua khi tham gia cong tác can bO  Io'p, các doan the, to 
chirc trong trtrông hoc sinh viên dt du'qc thãnh tIch dc bit trong 
h9c tip, rèn Iuyn 
Dánh giá v kt qua khi tham gia cong tác can bO lap, 
các doàn th& t chi'rc trong trumg 

10 20 
' thirc, tinh thin, thai dO,  uy tin và hiu qua cong vic 
cüa sinh viên duqc phân cOng nhim v11 quãn l 1&p, 



Doàn thanh nien, Hôi sinh viên và các t chrc khác 
trong tru?mg. 
K nàng t chüc, quân 1 1&p, Doàn thanh niên, Hi 
sinh vien và các t chüc khác trong Trumg. 
H trçl và tham gia tIch circ vào các hott dng chung 
cüa lap, tp th& khoa, trung tam và truang. 
Sinh viên dat  ducic các thành tIch dc bit trong h9c 
tap, rèn 1uyn. 

5. Dánh giá v thñc cong dan trong quan h cong dông 

' thirc chp hành và tham gia tuyên truyn các chü 
trixang cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuc 
trong cong  dng. 

25 
Khon 

danh gia 
Y thirc tham gia các boat  dng xã hi; có thành tIch 

. ducic ghi nhan, bieu duong, khen thuong. 
Co tinh thn chia sé, gip d nguii than, ngi.thi có khó 
khan, hoan nan. 

Chu'o'ng III 

PHAN LOAI vA QUY TRINH DANH GIA KET QUA REN LUYN 
IJiêu 5. Phân 1oi kêt qua rèn Iuyn 
1. K& thüc mi hçc kSr, can cü thng dim dánh giá theo các tiêu chI và thang 

dim quy djnh tai  Diu 4, k& qua rèn 1uyn duçic phân thành các loai: xut sac, 

t&, khá, trung bInh, yu và kern. 
2. Phân Ioai  kt qua rèn 1uyn di vi sinh viên h dai  h9c: 

a) Tü 90 dn 100 dim: loai xut sic; 
b) Tr 80 dn dithi 90 dim: loai tot; 

c) Tr 65 dn disâi 80 diem: loai khá; 

d) Tr 50 dn duOi 65 dim: ba1  trung bInh; 

e) Ti 35 dn duâi 50 dim: loai  yu; 

f) Duai 35 dim: loai kern. 

3. Phân loai kt qua rèn 1uyn di vOi sinh viên h cao dang: 

a) Tfx 90 dn 100 dim: loai xu.t sac; 

b) Tix 80 dn duói 90 dim: loai t&; 
c) Tü 70 dn dithi 80 dirn: loai khá; 

d) Tiir 50 dn duâi 70 dim: loi trung bInh; 
e) Duâi 50 dirn: loai kern. 

JJiêu 6. Phân 1oi dê dánh giá 
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1. Sinh viên hoàn thánh chi.rcmg trInh h9c và tt nghip chtm so vói thñ gian 
quy djnh cüa khóa h9c thI tip tiic duçic dánh giá k& qua rèn 1uyn trong thai gian 
dang hoàn thành b sung chuang trInh dào tao  và t& nghip. 

2. Sinh viên khuyt tat, tan tat,  m côi cã cha 1in m hoc hoân cánh gia dInh 
dtc bit khó khàn có xác nhtn cüa dja phiicng theo quy djnh di v9i nhüTlg hoat 
dng rèn 1uyn không có khá nàng tham gia hoc dáp üng yêu câu chung thI duc 
u'u tiên, dng viên, khuyn khIch, cong dim khi dánh giá kt qua rèn 1uyn qua 
n lirc và tin b cüa sinh viên tüy thuc vào di tu'çing hoàn cânh cii th. 

3. Sinh viên h9c dng th?ii hai chuang trInh dáo tao  sê duçc dánh giá kt qua 
rén 1uyn tai  dan vj quãn 19 chuang trInh thu nht và 1y 9  kin nhn xét cüa dan 
vj quàn 19 chuang trInh thu hai lam can cü, ca sâ d dánh giá them. Trithng hcp 

chuang trInh thir nht dã hoàn thành thl dan vj quân 19 chuang trInh thi hai së 

tip tic dánh giá kt qua rèn 1uyn cüa sinh viên. 
4. Sinh viên chuyn trung duoc bão luu kt qua rén 1uyn cüa ca s& giáo 

diic dai  h9c cii vá tip tiic dánh giá kt qua rèn Iuyn i các h9c k9 tip theo. 
5. Kt qua rèn 1uyn trong kS'  ciia sinh viên bj k9 Iut rnirc cânh cáo không 

vi.rçlt qua loai Trung bInh; sinh viên bj k9 1utt ô hInh thirc khin trách không vuçYt 
qua loai  Khá. 

6. Không dánh giá kt qua rèn 1uyn di vi các sinh viên: 
a) Trong thyi gian bj k9 1ut müc dInh chi; 

b) Sinh viên bj buc thôi h9c do bj k9 1u,t hotc do kt qua h9c tip. 

c) Sinh viên bj tam  gui phiic vii diu tra. 

d) Sinh viên không dang k9 hQc phn trong th?ñ gian quy djnh ciia khóa hoc. 

Trueing hçp sinh viên có nguyen v9ng cn lam dan xin dánh giá kt qua rèn 1uyn. 
Trithng hçip sinh viên không th däng k9 hçc do không di diu kin mó lap, sinh 

viên lam don d nghj không xét qua thai gian quy djnh khi dánh giá rèn 1uyn. 

e) Sinh viên nghi h9c tam  th?yi, bão lu'u kt qua h9c t.p. Két qua rèn 1uyn Se 

bão lu'u và duçic dánh giá khi tip tiic trâ lai  h9c ttp. 
7. Di vai sinh viên trong ki thirc tap, yêu cu có dánh giá thai d, tác phong 

tai fbi thirc tp lam co sâ dánh giá rèn 1uyn. 
Diêu 7. Thôi gian dánh giá và cong thü'c tInh diem rèn iuyn 
1. Vic dánh giá kt qua rèn 1uyn tüng sinh viên duçic tin hành theo tang 

hçc k9, näm hçc và toàn khóa hçc. 

2. Dim rèn 1uyn ciia sinh viên dLrYc tInh theo cong thüc: 

— 1 ri. (1 — O.05j) 

N 
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Trong do: 

a) R là dim rèn luyn (ducic lam trOn dn hang dcin vi); 
b) ri là tong diem dat duc cüa các ni dung dánh giá cüa hçc kS'  thu i trong 

thai gian xét; 

c) q là so hc kS' qua thñ gian quy djnh; 
d) n là tng s hc k' trong khóa hçc; 
e) N là s kS'  hQc trong thii gian xét. 

Diu 8. Quy trinh dánh giá 
Bithc 1: PhOng Cong tác sinh vien l.p phiu dánh giá và ra thông báo thô'i 

gian hoàn thành k& qua rèn 1uyn trên h thng dai  hc din tir 
Buc 2: C vn h9c tp trin khai cong tác dánh giá rèn 1uyn den sinh viên. 
Bijóc 3: Trong vông 7 ngày, tü ngày ra thông báo, sinh viên phãi hoàn thành 

tir dánh giá kt qua rén luyn cüa bàn than theo mirc dim chi tit do nhà trithng 
quy djnh trên h thng dai  h9c din tir. 

Bi.thc 4: Trong vOng 7 ngày, sau khi sinh viên tir dánh giá kt qua rèn 1uyn 
cüa mInh, c vtn hçc tp t chi'rc hçp ló'p tin hành bInh xét, tp the liSp gop và 
thông qua müc dim tr dánh giá cüa tüng sinh viên trên Ca sâ các minh chirng •1 

xác nhn k& qua và dixçic trên 50% kin dng cüa tp th liSp tham gia. 
Buóc 5: C vn hQc t.p nhp dIr 1iu dánh giá len h thng dti h9c din tcr, 

thông báo cho sinh viên. 
Buc 6: Sinh viên có quyn khiu nai  nu thy kt qua dánh giá rén 1uyn 

chtia thuyt phiic. 
Bithc 7: C vn h9c tp gt1i kt qua dánh giá len hi dng dánh giá cap 

Truing thuôc/truc thuôc, Khoa, Trung tam (sau day gi chung là Khoa). 
Bithc 8: Hi dng dánh giá cp Khoa hçp xét, thng nhât thông qua két qua 

dánh giá rèn 1uyn cüa sinh viên trong Khoa. Lnh dao  khoa gui kt qua dánh giá 

cui cUng len don vj phi trách - phOng Cong tác Sinh viên trong vOng 30 ngày 
sau khi kt thüc hçc k chInh duçic xét. 

Buâc 9: PhOng Cong tác Sinh viên tng hçip, thông báo k& qua dánh giá cho 

sinh viên, tip nhn khiu nai  và giâi quyt (nu co) trong thai han  10 ngày lam 

vic truâc khi trInh k& qua dánh giá cui cüng len Hi dng dánh giá cp truang. 
Bithc 10: Hi dng dánh giá ctp truang hçp xét, thng nht và trInh Hiu 

trithng xem xét và ra quyt djnh cOng nhn kt qua. 
Buâc 11: Kt qua dánh giá, phân loai rèn 1uyn cüa sinh viên phài duqc cong 

b cong khai và thông báo cho sinh viên truâc 20 ngày trithc khi ban hành quyêt 

dinh chInh thuc. 
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ChironglV 
TO CHI5'C DANH GIA vA S1'DVNG KET QUA REN LUYN 

Diêu 9. Hi dIng dánh giá kt qua rèn Iuyn 
1. Hi ctng cap trithng 
a) Nba trumg Thành 1p Hi dng thinh giá kt qua rén 1uyn cüa ngithi h9c 

theo quy djnh cüa pháp 1utt. 
b) Thm quyn thânh 1p 

Hi dng cp trithng do Hiu trizng hoc Phó Hiu trithng duqc Hiu tnthng 
Uy quyn k Quyt djnh thành 1p Hi dng cp tru&ng 

c) Thành phn Hi dng c.p triiing 

- Chü tjch Hi dng: Hiu triió'ng hoc Phó Hiu trtrâng duçic Hiu trueing 
üy quyên. 

- ThiRing tr%rc Hi dng: Tru&ng phông Cong tác Sinh viên. 
- Các üy viên: Dti din länh dao  các Khoa, các don vj có lien quan, di din 

Doân Thanh niên và Hi Sinh viên Tnthng. 
d) Nhirn viii cüa Hi dng cAp trua'ng 
- Tu vAn giüp Hiu trueing xem xét, cong nhtn kt qua rén 1uyn cüa sinh 

viên và chju s1r chi do triic tip cüa Hiu tru1ng. 

- Can cit vào các quy djnh hin hânh, trên Co s& d nghj cüa các Khoa, hi 

dng tin hânh xem xét, dánh giá kát qua rèn 1uyn cüa titng khoa d nghj Hiu 

tru&ng cong nhn. 
2. Hi dng cAp khoa 
a) Hi dng cAp khoa do Trix&ng khoa hoc Phó truô'ng khoa ducc Trithng 

khoa Uy quyn k Quyt djnh thânh 1p Hi dng cAp khoa theo quy djnh. 
b) Thành phAn Hi dng cAp khoa gm 
- Chü tjch Hi dng: TruOng don vj. 
- Các üy viên: C vAn hçc tap;  Thu' k9 Khoa; d?i  din Lien clii doàn và Lien 

chi hôi. 

c) Nhim vii cüa Hi dng cAp khoa 
- Giip Truâng khoa xem xét, dánh giá chInh xác, cong b.ng, cOng khai và 

dan chü k& qua rèn 1uyn cüa tüng sinh viên trong khoa. 
- Can cit vào các quy djnh hin hành, trên co sâ d nghj cüa cô vAn hQc tip, 

tin hành xem xét, dánh giá kt qua rén luyn cüa sinh viên ti'rng Rip, dê nghj 

Trithng khoa cong nhn. 
Diu 10. Sir diing kt qua rèn 1uyn 
1. Kt qua phân loai rèn 1uyn cüa sinh viên du'çic lu'u trong h so' quán l' 

sinhviên. 
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2. Kt qua rèn 1uyn di.rgc str diing d xét h9c bng khuyn khIch h9c tip, 
hoc bng tài tro và các ch do khác lien quan dn quyn lçii cüa sinh viên theo 
quy djnh hin hành. 

3. Sinh vien có kt qua rèn 1uyn d.c bit xut sc dixçic nba tmô'ng xét biu 
duong, khen thithng. 

4. Sinh viên có kt qua rèn 1uyn yu, kern trong hai h9c k' lien tip thI phâi 
tam ngiirng h9c It nht mt h9c kS' a h9c kS'  tip theo. Nu sinh viên tip tiic b xêp 
loai rèn luyn yu, kern hai h9c kS'  lien tip 1n thir hai thI së bj buc thôi h9c. 

Diêu 11. Quyên khiêu ni cüa sinh viên 
Sinh viên có quyn khiu nai  len các phông, ban chirc näng, khoa dào tao 

hotc Hiêu trithng (thông qua phông Cong tác sinh viên) nu thy vic dánh giá 

kt qua rèn 1uyn chua chInh xác. 
TrInh tir khiu nai  phãi duçc thirc hin theo dung quy djnh. Khi nhn duc 

don khiu nai, các don vj, cá nhân có trách nhim giãi quy& trâ Ru cho sinh vién 

trong vông 7 ngày k tr ngày nhn don. 

Chu'o'ngV 
TO CH15'C THUC HIN 

Diu 12. Trách nhiêm cüa các do'n vj 
1. Phông Cong tác Sinh viên 
a) Thuang trrc Hi dng cp tru?Yng dánh giá kt qua rén 1uyn sinh viên; 

b) Thu k Hi dng cp tri.thng, tip nhtn h so dánh giá, tong hçip két qua 

t1r Hi dng cp Khoa, Trung tam; 

c) Giâi quyt khiu nai  vixcut cap; 

d) D xut hçp Hi dng dánh giá k& qua rèn 1uyn sinh viên c.p tnrang; 

e) Cong b kt qua dánh giá rèn luyn sinh viên; 

f) Xét và d nghj các truang hqp bj ngirng h9c, buc thôi hçc do k& qua rén 

1uyn kern; 

g) D xut Hiu trithng khen thuâng các truang hçup xêp '°ai  rén luyn xuât 

sic, có thanh tich nii bt theo närn h9c và toãn khóa h9c. 
2. Các don vj dao tao 
a) Thành Ip Hi dng cAp khoa dánh giá kt qua rèn 1uyn sinh viên; xern 

xét, dánh giá kt qua rén 1uyn cüa ti1rng sinh viên; 

b) Giãi quyt khiu nai,  dánh giá b sung kt qua rèn luyn cUa sinh viên. 

3. Phóng Dào tao 
a) Cung cAp k& qua hçc tp cüa sinh viên theo hpc kS'  cho thu'à'ng tn,rc Hi 

dng cAp trisang; 
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b) Nhn kt qua dánh giá rén 1uyn sinh viên d xét h9c tip, xét t& nghip 
và ghi vào bang din-ì kt qua h9c tQtp và rèn Iuyn cüa sinh viên khi ra tnthng. 

4. Phông Khoa h9c cong ngh: Cung cp danh sách sinh viên có cOng trInh 

nghiên ciru khoa hoc; danh sách sinh viên Co thành tIch t& trong nghiên cüu khoa 

hçc cho thiRing trrc hi dng cp tnring. 

5. PhOng Tài chInh K toán: cung cp danh sách sinh viên không hoàn thành 

h9c phi dung han  cho thung trirc hi dng cap truYng. 

6. Doàn Thanh niên — Hi Sinh viên: Tham gia vào Hi dông dánh giá các 

cp tirnng drnng và cung cp cho hi dng dánh giá cp tucYng duang: 

a) Danh sách các sinh viên tham gia các hoat  dng do Doàn Thanh niên — 

Hi Sinh viên t chüc, sinh viên có thành tIch hoat  dng Doàn, Hi t&, sinh viên 

có hành vi gay ãnh hi.thng x.0 dn t chrc; 

b) Danh sách, dánh giá chit Iu'çmg hoàn thành nhim vi cüa can b Doàn — 

Hi, ban chü nhim câu lac  b, dci, nhóm theo tirng kS'. 

c) Danh sách can b Doàn — Hi thrçic biu duang, khen thu'ing. 

Diêu 13. Cong tác trin khai thiuc hin và phôi hQ'p 

1. Các don vj theo churc näng vã nhim vi ducic giao thirc hin các ni dung 

cüa Quy djnh nay. r 

2. Các don vj, t chirc doàn th trong Nhà trithng chü dng phM hçip chtt
.1 

ch vâi nhau thirc hin tht vic dánh giá kt qua rèn 1uyn sinh viên t1rng hc kS', 

näm hçc và toàn khoá h9c. 

Diêu 14. Diu khoãn thi hành 

1. Trixing các don vj có trách nhim ph bin ni dung Quy djnh nay den 

viên chüc, ngui lao dng và ngu?ii h9c cüa don vj dé t1c hin. 

2. Trong qua trInh thirc hiên, nu có vn d vucng mc phát sinh, các don vj 

phãn ánh kjp thai v PhOng Cong tác Sinh viên d tng hçip, báo cáo Hiu trithng 

xem xét, sua di, b sung.!. 
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Phii Inc I 
SO' DO QUY TRINI-! DANH GIA KET QUA REN LUYN CHO SINH VIEN 
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Phit tue II 
TIEU CHUAN DANH GIA KET QUA REN LUYN 

STT 

Ni dung dánh giá 

(0 Dim dánh giá trng tiêu chI lan thang dim. 

Thrn gian danh gia cac 1191 dung trong ky hçc) 

Thang diem Ghi chtI 

flaihoc Caodàno 

Dánh giá ye thü'c, thai d và kt qua trong h9c tp 20 30 

K1 qua hçac tp 2àn cá' vào Dkm trung blnh chung h9c k) 10 

10 

20 

20 Xut sc (Di hc tr 3.6 trâ len; Cao ding tt'r 9.0 tr1 len) 

Giói (Dai hçc t1r 3.2 den 3.59; Cao ding tir 8.0 dn 8.9) 08 18 

Khá (Dii hçc tr 2.5 dn 3.19; Cao ding tir 7.0 dn 7.9) 

Trung bInh Khá ( Cao Ding tü 6.0 dn 6.9) 

06 

04 

16 

14 

10 Trung binh (Dti h9c ti'r 2.0 dn 2.49; Cao ding tr 5.0 dn 5.9) 

1" thác và thai d3 tham gia các câu 4ic b3 h9c thuçut, các hoit  d3ng h9c thu çlt, 
hoit 43ng ngoçii khóa, hoçit d5ng nghiên thu khoa h9c 

10 

05 

08 

Tham gia d tài Nghiên ciru khoa hçc cap khoal tnthng 

Là thành viên các câu 1?c  b h9c thut do Doàn Thanh niên — Hi Sinh viên trizang 
quân l hoc do các Lien chi doàn — Lien chi hi SV phii trách trrc tiép 

Tham gia cuc thi hçc thut cp Triiang, Thânh ph, Quôc gia, Quc tê 

Dt giãi cp Quc gia, quôc te 20 

Dt giâi cp Tri.r?mg, cp Thành ph 10 

' t1 % I h 
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STT 

Ni dung dánh giá 

(0 Dim dánh giá tlrng tiêu chI iOn thang dim. 

Thrn gian danh gia cac n9i dung trong ky hçc) 

Thang diem Ghi chü 

Dai hoc Cao dana 

Tham gia các lOp k5 näng mm, k nàng thirc hành xã hi, k näng sting cho sinh 
viên duçc phông CTSV, DTN, HSV và các dn vi có dü ti.r cách và trách nhim cp 
giy chOng nhn 

06 

03 

10 

Tham gia các bui hi thào khoa hQc, sinh hot chuyên d hc thuQLt tir cp khoa tró' 
len (là thành viên ban t chOc du'gc cong  them 0.5 & hd) 

Co bài däng trên tp chI khoa hçc 

II. Dánh giá ye thüc và kt qua chap hành ni quy, quy ch trong nhà tru*ng 25 

• 
Chip hành các quy djnli, các van bàn chi dçw cüa ngành, cáa c1 quan cM dio 
clip trên du'çrc thyc hin trong truô'ng. 

10 

2. Chap hânh dc ni quy, quy ché vâ cic quy djnh khIc dirpv ip drng trong trirèiig. 15 

Dánh giá ye thóc và kt qua tham gia các hoit dng chInh trj - xä hi, vin 
hóa, van ngh, th thao và phông chng t nan xã hi: 

20 25 

1 thá'c và hiu qua Iham gia các /ioi1 djing ten 1uyn ve chInh 14, xa hi, van 
hóa, van ngh, the thao 10 

10 

10 

02 

15 

15 

15 

05 

....-........-•---•---............ 
Dtgiài 

BTC, Cong tác vién 

Cvü 
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STT 

Ni dung dánh giá 

(0 Dim dánh giá tiirng tiêu chI lan thang dim. 

Thai gian danh gia cac ni dung trong ky h9c) 

Thang diem Ghi chü 

fJai hoc Cao d5nu 

2 
Là lhành viên và sinh hoçit djnh kj càng cdc CLB ngh tIiuIt, TDTT cüa Khoa, 
Trithng 

05 

3.  Tham giaphong tràophàng chng t3iphzm và các t n,n xa 1,3i. 05 

IV 
Dánh giá v thüc Va kt qua tham gia cong tác phii trách ló'p, các doàn th, 
ti chirc trong nhà trurng hoc dt du'çrc thành tIch dc bit trong hçc tip, rèn 
1uyn cüa h9c sinh, sinh viên 

10 20 

1.  

Si,ih v/en tham gia BCH bàn trtrông, BCH Hi s/nh v/en frirOng, BH K/wa, 
BCH Chi doàn, chih54 Cm b lop, Chá nhim, phó chü nbim the CLB dinhóm 
cüa khoa, tnrô'ng ('theo kit qul dlnh gil cüa BCHJJoân Thanh n/en, Hi SV) 

Hoàn thânh t6t nhiêm vu 

Hoàn thành nhiêm vu 

10 

05 

20 

10 

Diem trü: Không hoàn thãnh nhim vi 10 20 

2.  Dçlt dwçic thành tIck dc bit trong h9c tap, rèn 1uyn cüa h9c sink, sink viên 

2 1 
Duçc khen thràng hoc dat  giâi cp B, các co quan ngang B, Uy ban nhân dan 
cp tinh, thành trirc thuc Trung uong, Trung uang Doàn, Trung ung Hi trâ len. 

10 20 

2 2 
Duçic khen thumg hoc dat  giâi cp Si, các co quan ngang Sâ, Uy ban nhân dan 
dtp qun, huyn, thành ph tr1rc thuOc tinh, Thành Doàn, Thành Hi. 

70 

2.3 Drcic khen thuông hoc dat  giãi cap Nba truang, Doân trithng, Hi SV tnrang 05 10 
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STT 

Ni dung dánh giá 

(0 Diem dánh giá ti'rng tiêu chI 1ón thang dim. 

Thoi gian danh gia cac nçi dung trong ky h9c) 

Thang diem Ghi chü 

IJaihoc Caodäno 

2 4 
• 

Sinh viên xut hin trên các thông tin báo chI to hInh ânh t& cho sinh viên nhá 

trlRYng 
20 

V Dánh giá v phIm chat cong dan và quan h vói cing dông 25 0 

1 
Tham gia tuyên truyn chü trwong cüa Dáng, chIn!, sách vàpháp 1ut cüa Nhà 
nwôc trong cong dông. 

JO 

2. Tham gia các hoit dng FVCD cp Trtr&ng/Khoa 10 

Co tinh thin chia sé, giáp do mi ngwài vu'1t qua khó khàn, hozn  nin vu'o'n len 
trong h9c 4Ip Va rèn luyn. 

05 

TEng sá ditm SVd(lt djryc: 

X1p 1oii: 
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