
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN 
Học kỳ: ____ Năm học: 20___ - 20 ___ 

 

Họ và tên: ...............................................Ngày sinh: .............................MSSV:............................ 

Lớp: ................................................................ Khoá: .............................................................. 
   

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

ĐIỂM 

(SV tự 
đánh giá) 

ĐIỂM 

(Tập thể lớp 
đánh giá) 

I. Đánh giá về ý thức học tập (Tối đa 30 điểm) 

1. Không bị cấm thi 6 điểm   

2. Ý thức học tập tốt, không vi phạm qui chế thi và kiểm tra: 

(Bị khiển trách trong khi thi học kỳ (bị trừ 06 điểm); Bị cảnh 
cáo trong kỳ thi học kỳ (bị trừ 09 điểm, Bị đình chỉ trong kỳ 
thi học kỳ trừ hết điểm) 

12 điểm 

  

3. Mỗi lần tham gia các hoạt động học thuật cấp Khoa cấp 
trường 

3 điểm 
  

4. Mỗi lần tham gia nghiên cứu khoa học cấp Khoa cấp trường 
(gồm đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết tham gia hội thảo) 

3 điểm 
  

5. Đạt thành tích tại các cuộc thi tay nghề, học thuật, nghiên 
cứu khoa học 

- Có giải cấp Khu vực, toàn quốc, thành phố. 

- Có giải cấp trường 

 

6 điểm 

 

 

  

 Cộng mục I:    

II. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường (Tối đa 25 điểm) 

1. Chấp hành nội quy, quy định của Nhà trường, của Khoa, của 

Đoàn TNCS HCM. 7 điểm 
  

2. Tham gia tuần sinh hoạt công dân sinh viên n điểm   

3. Tâực hiện quy định đóng học phí 

- Đúng thời hạn quy định 

- Nộp trễ hạn nhưng có sự đồng ý của Hiệu trưởng (bị trừ 4 

điểm) 

- Trễ hạn quy định không có lý do (bị trừ hết số điểm) 

10 điểm 

  

 Cộng mục II:    

III. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động rèn luyện chính trị - xã hội, văn hoá, văn 
nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội (Tối đa 20 điểm) 

1. Tham gia đầy đủ và tích cực các buổi sinh hoạt lớp, Chi đoàn 5 điểm   

2. Mỗi lần tham gia các hoạt động cấp Khoa, Liên Chi đoàn 
Khoa 

2 điểm 
  

3. Mỗi lần tham gia các hoạt động cấp Trường 3 điểm   

4. Mỗi lần tham gia viết bản tin của Trường, Khoa, gửi hình 

ảnh các hoạt động của Nhà trường  3 điểm 
  

5. Đạt thành tích trong các hoạt động văn thể mỹ  

- Đạt giải cấp Khu vực, toàn quốc, thành phố. 

- Nhận giấy khen cấp trường; đạt danh hiệu chiến sĩ giỏi 
chiến dịch tình nguyện MHX 

 

4 điểm 

3 điểm 

  

 Cộng mục III:    



IV. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng (Tối đa 15 điểm) 

1. Chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân: 

10 điểm 
  

2. Không vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông, Có tinh thần tương thân tương ái: 

5 điểm 
  

 Cộng mục IV:    

V. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà 
trường hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên (Tối đa 10 điểm) 

1. Là UVBCH Đoàn trường, UVBCH Hội sinh viên trường, Bí 
thư, Phó Bí thư Liên chi đoàn các khoa, Liên chi hội trưởng, 
Liên chi hội Phó chi hội sinh viên Khoa, Chi uỷ viên Chi bộ 
hoàn thành nhiệm vụ. 

4 điểm 

  

2. Là UVBCH Liên Chi đoàn khoa, UVBCH Liên chi hội sinh 
viên Khoa, Ban điều hành các CLB, đội nhóm cấp trường 
hoàn thành nhiệm vụ. 

3 điểm 
  

3. Là lớp trưởng, lớp phó, phó Bí thư Chi đoàn, Chủ nhiệm, 
phó chủ nhiệm, đội trưởng đội phó các CLB đội nhóm cấp 
Khoa hoàn thành nhiệm vụ. 

3 điểm 
  

 Cộng mục V:    

 TỔNG SỐ ĐIỂM:    
 

A- CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI:   B- XẾP LOẠI CỦA TẬP THỂ LỚP: 

- Tổng số điểm:................................................  - Tổng số điểm:.................................................... 

- Xếp loại kết quả rèn luyện: ...........................  - Xếp loại kết quả rèn luyện: ............................... 

           Ngày ....... tháng ......năm........... 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

            Ngày ....... tháng ......năm........... 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

   

   

   

   

C- GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:   

- Tổng số điểm:.............................................   

- Xếp loại kết quả rèn luyện: ........................   

            Ngày ....... tháng ......năm........... 

                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

  



HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHIEÁU 

ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ REØN 

LUYEÄN SINH VIEÂN 

 
Caùn boä lôùp: Pâaùt êâãegï ñaùèâ gãaù åegt 

ëïaû ìeøè æïóeäè câo moãã íãèâ vãeâè, âoïc 

íãèâ (SVHS) tö ï ñaùèâ gãaù vaø èoäê æaïã câo 

caùè boä æôùê tìö ôùc åâã toå câö ùc âoïê æôùê. 

SVHS: Tö ï ñaùèâ gãaù tâeo caùc mïïc tìeâè 

cô íôû ëïó ñxèâ cïûa Nâaø tìö ôøèg  

 Caùch ghi ñieåm: 

1. Muïc 4.2.c vaø 4.2.d:  (taïi ñieàu 4) 

vaø muïc 6.3.b; 6.3.c; 6.3.d: (ñieàu 6): 

SVHS gâã cïï tâeå tö øèg âoaït ñoäèg vaø 

câo ñãeåm. Coù tâeå gâã èâãeàï âoaït ñoäèg 

ñaõ tâam gãa tìeâè 1 âaøèg vaø coäèg caùc 

caùc ñãeåm ñoù æaïã. Ví dïï: 

 LH vaêè ègâeä, boùèg ñaù èö õ 5 ñãeåm 

 Baøã vãegt tìoèg tìaèg tãè SV 3 ñãeåm  

2. Muïc 4.2.e (ñieàu 4); muïc 6.3.e (ñieàu 

6); muïc 7.2b (ñieàu 7) vaø muïc 8.2.e 

(ñieàu 8): SVHS gâã cïï tâeå tö øèg tâaøèâ 

tícâ ñaït ñö ôïc vaø tö ï câo ñãeåm. Tâaøèâ 

tícâ tâïoäc mö ùc ñaùèâ gãaù ñãeàï 16 êâaûã 

gâã ìoõ tâö ù âaïèg, cagê åâeè tâö ôûèg 

SVHS ñaït ñö ôïc. Tìö ôøèg âôïê èaøó, æôùê 

tìö ôûèg tâoâèg ëïa CNL æaäê 1 daèâ íaùcâ 

ìãeâèg vaø èoäê åeøm bãeâè baûè âoïê æôùê. 

3. Ñieàu 8: SVHS gâã cïï tâeå vx tìí cao 

èâagt mìèâ ñaûm tìaùcâ  vaøo oâ èoäã dïèg 

vaø tö ï gâã ñãeåm. 

4. Caùc mïïc coøè æaïã SVHS tö ï câo ñãeåm 

tâeo åâïèg ëïó ñxèâ. 

 Hoïp lôùp: Ñaùèâ gãaù vãeäc tâam gãa 

âoaït ñoäèg taïã æôùê ëïa vãeäc xaùc 

ñxèâ ñãeåm íog câo tö øèg SVHS ôû 

mïïc 6.3.a (ñãeàï 6) ñãeåm coù tâeå câo 

æaø 0,1,2,3,4,5. 

Ñaùèâ gãaù mö ùc ñoä âoaøè tâaøèâ èâãeäm vïï 

æôùê tìö ôûèg, æôùê êâoù, bí tâö , êâoù bí tâö  

câã ñoaøè, câã âoäã íãèâ vãeâè æôùê (ìãeâèg 

BCH Ñoaøè Kâoa câæ ñaùèâ gãaù èâö õèg 

SVHS ñaèg âoïc tìoèg æôùê). 

Ñogã vôùã caùc mïïc coøè æaïã, èegï coù tâaó 

ñoåã gâã æóù do tâaó ñoåã vaø ñãeåm vaøo coät 

gâã câïù. 

Löu yù:  

 Ñogã vôùã caùc SVHS æaø BCH Ñoaøè 

Tìö ôøèg, Baè Câagê Hoäã íãèâ vãeâè 

Tìö ôøèg, Bí tâö  Ñoaøè Kâoa íeõ do 

BTV Ñoaøè Tìö ôøèg, BTK Hoäã íãèâ 

vãeâè Tìö ôøèg ñaùèâ gãaù vaø gö ûã åegt 

ëïaû câo Tìö ôûèg åâoa. 

 Tâôøã gãaè toå câö ùc âoïê æôùê vaø èoäê 

bãeâè baûè tìö ôùc åâã åegt tâïùc tâã âoïc 

åóø. 

 Kegt ëïaû íãèâ âoaït coâèg daâè  - íãèâ 

vãeâè, âoïc íãèâ æãeâè âeä vaêè êâoøèg 

Kâoa âoaëc Pâoøèg CTHSSV tìoèg 

tâaùèg 12 âaøèg èaêm. 

 

Trích Quy ñònh ñaùnh giaù keát quaû reøn 

luyeän cuûa sinh vieân 

Ñieàu 4: Ñaùnh giaù veà yù thöùc hoïc taäp 

(toái ña 30 ñieåm) 

4.2.a  Kâoâèg bx cagm tâã 06 ñãeåm 

4.2.b  Câagê âaøèâ ëïó câeg tâã 

 Kâoâèg bx xö û æóù vã êâaïm tìoèg åâã tâã 

âoïc åóø 12 ñãeåm 

 Bx åâãeåè tìaùcâ tìoèg åâã tâã âoïc åóø 

bx tìö ø 6 ñãeåm coøè 06 ñãeåm 

 Bx caûèâ caùo tìoèg åâã tâã âoïc åóø bx 

tìö ø 9 ñãeåm coøè 03 ñãeåm 

 Bx ñìèâ câæ tâã tìoèg åâã tâã âoïc åóø 

 00 ñãeåm 

4.2.c Moãã æaàè tâam gãa caùc âoaït ñoäèg 

âoïc tâïaät cagê åâoa, cagê tìö ôøèg     03 

ñãeåm 

4.2.d Moãã æaàè tâam gãa ègâãeâè cö ùï 

åâoa âoïc cagê åâoa, cagê tìö ôøèg (goàm 

ñeà taøã ègâãeâè cö ùï åâoa âoïc, baøã vãegt 

tâam gãa âoäã tâaûo) 03 ñãeåm 

4.2.e  Ñaït tâaøèâ tícâ taïã caùc cïoäc tâã 

âoïc tâïaät, ègâãeâè cö ùï åâoa âoïc 

 Coù gãaûã cagê tâaøèâ êâog, åâï vö ïc 

 06 ñãeåm 

 Coù gãaûã cagê tìö ôøèg 03 ñãeåm 

(Neáu toång ñieåm vöôït quaù 30 cuõng chæ 

tính 30, khi tính ñieåm seõ coäng doàn caùc 

hoaït ñoäng vaø thaønh tích ñaït ñöôïc) 

Ñieàu 5: Ñaùnh giaù veà yù thöùc vaø keát 

quaû chaáp haønh noäi quy, quy cheá 

trong nhaø Tröôøng (toái ña 25 ñieåm) 

5.2.a Câagê âaøèâ èoäã ëïó, ëïó ñxèâ cïûa 

Tìö ôøèg, cïûa Kâoa, cïûa Ñoaøè, cïûa Hoäã 

SV 

1. Kâoâèg bx xö û æóù vã êâaïm07 ñãeåm 

2. Vã êâaïm câö a ñegè mö ùc åâãeåè tìaùcâ 

bx tìö ø 3 ñãeåm coøè 04 ñãeåm 

3. Bx åóû æïaät åâãeåè tìaùcâ02 ñãeåm 

4. Bx åóû æïaät caûèâ caùo 00 ñãeåm 

5.2.b Tâam gãa tïaàè íãèâ âoaït coâèg daâè 

íãèâ vãeâè, âoïc íãèâ 

1. Ñãeåm baøã tâï âoaïcâ è ñãeåm 

2. Kâoâèg æaøm baøã tâï âoaïcâ, åâoâèg 

tâam dö ï íãèâ âoaït CD-SV   00 

ñãeåm 

(n laø ñieåm laøm baøi thu hoaïch cuûa tuaàn 

sinh hoaït coâng daân sinh vieân, hoïc sinh  

toái ña 8 ñieåm) 

5.2.c Tâö ïc âãeäè ëïó ñxèâ ñoùèg âoïc êâí  

 Ñïùèg tâôøã gãaè ëïó ñxèâ  10 ñãeåm 

 Noäê tìeã âaïè èâö èg coù íö ï ñoàèg óù cïûa 

Hãeäï tìö ôûèg bx tìö ø 4 coøè 06 ñãeåm 

 Tìeã âaïè ëïó ñxèâ åâoâèg coù æóù do 

 00 ñãeåm 

 

Ñieàu 6: Ñaùnh giaù veà yù thöùc vaø keát 

quaû tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò 

– xaõ hoäi, vaên hoùa, vaên ngheä, theå 

thao, phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi 

(toái ña 20 ñieåm) 

6.3.a Tâam gãa ñaàó ñïû vaø tícâ cö ïc caùc 

bïoåã íãèâ âoaït æôùê, câã ñoaøè 

       05 ñãeåm 

6.3.b Moãã æaàè tâam gãa caùc âoaït ñoäèg 

cagê åâoa, Ñoaøè åâoa 02 ñãeåm 

6.3.c Moãã æaàè tâam gãa caùc âoaït ñoäèg 

cagê Tìö ôøèg 03 ñãeåm 

6.3.d Moãã æaàè tâam gãa vãegt baûè tãè cïûa 

Tìö ôøèg, cïûa Kâoa 03 ñãeåm 

6.3.e Ñaït tâaøèâ tícâ tìoèg caùc âoaït 

ñoäèg vaêè tâeå móõ 

Ñaït gãaûã tâö ôûèg cagê tâaøèâ êâog, åâï 

vö ïc veà caùc âoaït ñoäèg 04 ñãeåm 

 Nâaäè gãagó åâeè cagê Tìö ôøèg; ñaït daèâ 

âãeäï câãegè íó gãoûã câãegè dxcâ tìèâ 

ègïóeäè MHX 03 ñãeåm 

 (Neáu toång ñieåm vöôït quaù 20 cuõng chæ 

tính 20, khi tính ñieåm seõ coäng doàn caùc 

hoaït ñoäng vaø thaønh tích ñaït ñöôïc. Hoaït 

ñoäng caáp Tröôøng laø caùc hoaït ñoäng do 

nhaø tröôøng, Ñoaøn tröôøng, Hoäi SV 

tröôøng toå chöùc vaø caùc hoaït ñoäng do 

Khoa, Ñoaøn khoa toå chöùc coù quy moâ 

caáp Tröôøng) 

Ñieàu 7: Ñaùnh giaù veà phaåm chaát coâng 

daân vaø quan heä vôùi coäng ñoàng (toái ña 

15 ñieåm) 

7.2.a Tâö ïc âãeäè togt ègâóa vïï coâèg daâè 

 10 ñãeåm 

7.2.b Ñö ôïc bãeåï dö ôèg, åâeè tâö ôûèg 

cagê Tìö ôøèg vì coù tâaøèâ tícâ tìoèg coâèg 

taùc gãö õ gìè tìaät tö ï xaõ âoäã, ñagï tìaèâ baûo 

veä êâaùê æïaät, cö ùï ègö ôøã 05 ñãeåm 

Ñieàu 8: Ñaùnh giaù veà yù thöùc vaø keát 

quaû tham gia phuï traùch lôùp, caùc toå 

chöùc ñoaøn theå trong nhaø Tröôøng (toái 

ña 10 ñieåm) 
Ñieàu 16: Tröôøng hôïp ñaëc bieät 

Nhöõng tröôøng hôïp sau seõ ñöôïc naâng 

moät baäc keát quaû reøn luyeän trong hoïc kyø: 

16.1 Ñaït gãaûã I, II, III, åâïóegè åâícâ 

cagê toaøè ëïogc taïã caùc cïoäc tâã âoïc 

tâïaät, tâã taó ègâề caùc âoaït ñoäèg 

ègâãeâè cö ùï åâoa âoïc, caùc âoaït ñoäèg 

câíèâ tìx –  xaõ âoäã –  vaêè âoùa, vaêè ègâeä, 

tâeå tâao, êâoøèg câogèg caùc teä èaïè xaõ 

âoäã. 

16.2 Ñö ôïc bãeåï dö ôèg, åâeè tâö ôûèg 

cagê tâaøèâ êâog, cagê toaøè ëïogc vì coù 

tâaøèâ tícâ tìoèg coâèg taùc gãö õ gìè tìaät tö ï 

xaõ âoäã, ñagï tìaèâ baûo veä êâaùê æïaät, cö ùï 

ègö ôøã. 

16.3 Nâaäè baèèg åâeè cagê Tìïèg ö ôèg 

veà coâèg taùc Ñoaøè –  Hoäã íãèâ vãeâè. 


