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        PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN 

                 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4330/QĐ-ĐHTV, ngày 22/9/2016,  

về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 

 các lớp Đại học hệ chính quy Trường Đại học Trà Vinh)           
 

 

Họ và tên …………………………………………Ngày sinh: ........................................  

MSSV:……………………Lớp:…………………………..Khóa: ...................................  

Khoa:……………………………….Học kỳ:…………Năm học: 20….. - 20 .................  

Hộ khẩu trường trú: ...........................................................................................................  

Chức vụ: ……………………………………………ĐT:  ...............................................  

 

Nội dung đánh giá 
Mức 

điểm 

SV tự 

cho 

điểm 

GVCN 

lớp 

I. Đánh giá về ý thức tham gia học tập  20   

1. Ý thức và thái độ trong học tập:    

- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 5   

- Không thi lại các học phần trong học kỳ (tính tới thời 

điểm xét) 

2   

- Không vi phạm Quy chế thi, kiểm tra 2   

2. Tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động 

học thuật, ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học, 

bổ túc kiến thức trong ngành đang theo học: 

   

- Tham gia đề tài khoa học trong và ngoài Trường (không 

tính bài tập, tiểu luận, đồ án môn học, luận văn….) 

   

      + Có sáng kiến kinh nghiệm, bài tham luận 3   

      + Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa trở lên 8   

- Hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không phải 

chuyên ngành) 

   

     + Chứng chỉ A Tin học; Kỹ thuật viên Tin học hoặc 

tương đương 

2   

     + Chứng chỉ B Tin học; Chứng chỉ A2 Ngoại ngữ hoặc 

tương đương 
3 

  

     + Chứng chỉ B1 Tiếng anh hoặc tương đương 6   

     + Chứng chỉ B2 Tiếng anh hoặc tương đương 8   

     + Riêng chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận Toefl:>=550 

điểm, IELTS: >=5,0 điểm hoặc tương đương 
10 

  

- Hoàn thành chứng nhận, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp 

tiếng Khmer 
 

  

    + Chứng chỉ tiếng Khmer, chứng nhận Tiểu học tiếng 

Khmer 
2 

  

    + Chứng nhận THCS tiếng Khmer 3   

Phụ lục 1 
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Nội dung đánh giá 
Mức 

điểm 

SV tự 

cho 

điểm 

GVCN 

lớp 

    + Chứng nhận 12/12 tiếng Khmer 6   

    + Bằng tốt nghiệp Sơ cấp Pali 8   

    + Bằng tốt nghiệp Trung cấp Pali 10   

- Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ (học thuật, chuyên môn) 

trong Trường 
 

  

    + Tham gia  2   

    + Được khen thưởng 4   

- Kết quả học tập của học kỳ    

   + Xếp loại khá 4   

   + Xếp loại giỏi 6   

   + Xếp loại xuất sắc 8   

II. Đánh giá về ý thức chấp hành các nội quy, quy chế, 

quy định trong Nhà trường: 
25 

  

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy định, quy chế 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường, của KTX 
8 

  

- Tham gia Bảo hiểm y tế  10   

- Tham gia đầy đủ và nhiệt tình các buổi lao động do 

Khoa, KTX và Trường phát động (có danh sách xác nhận 

cụ thể) 

7 

  

III. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính 

trị-xã hội, văn hóa, thể thao, phòng chống tội phạm và 

các tệ nạn xã hội: 

20 

  

- Có viết cam kết không vi phạm các nội quy, quy chế; 

không vi phạm các tệ nạn xã hội; không vi phạm an toàn 

giao thông; không vi phạm pháp luật 

4   

- Tham gia đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc các hoạt động 

chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, lao động 

6   

- Tham gia chiến dịch tình nguyện hè    

   + Tham gia có chứng nhận 6   

   + Được khen thưởng cấp huyện trở lên 8   

- Tham gia các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, 

Tình nguyện viên ở các đơn vị thuộc trường. 
 

  

   + Có danh sách tham gia hoặc có chứng nhận 4   

   + Được khen thưởng 6   

- Được kết nạp Đảng 6   

- Là Đoàn viên ưu tú, Hội viên ưu tú cấp trường, học lớp 

Cảm tình Đảng 
3 

  

- Đạt khen thưởng trong các hoạt động phong trào (kể cả 

các hoạt động trong KTX và hoạt động ở địa phương nơi 

cư trú) 

   

   + Quyết định khen thưởng của Đoàn Khoa (hoặc tương 

đương)  
4 

  

   + Khen thưởng cấp Trường trở lên 6   
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- Ý thức tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã 

hội 
 

  

   + Được khen thưởng cấp trường hoặc cấp huyện, thành 

phố 
6 

  

   + Được khen thưởng cấp tỉnh trở lên 10   

IV. Đánh giá về mặt ý thức công dân trong quan hệ 

cộng đồng: 
25 

  

- Tham gia học tập tuần lễ sinh hoạt công dân - HSSV. 6   

- Tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, mittinh, tuyên 

truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước do Trường tổ chức. 

6 

  

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy định của 

Nhà nước 
4 

  

- Có ý thức và tham gia công tác phòng chống cháy nổ 2   

 - Sinh viên có tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận 

động mọi người xung quanh thực hiện nghiêm túc nội 

quy, quy chế, các quy định về giữ vệ sinh công cộng, ý 

thức  bảo vệ cảnh quan môi trường, nếp sông văn minh 

được tập thể lớp công nhận 

6 

  

- Hiến máu nhân đạo    

   + Tham gia hiến máu nhân đạo 5   

   + Được khen thưởng trong phong trào hiến máu 8   

- Tham gia các hoạt động về nguồn, thăm gia đình chính 

sách, người già neo đơn, viện dưỡng lão, trẻ em mồ côi,… 
 

  

   + Có danh sách xác nhận tham gia 3   

   + Được khen thưởng 6   

V. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán 

bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường 

hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học 

tập và rèn luyện 

10 

  

   - Là Chi ủy Đảng, Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn, 

Hội, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ 

   

     + Hoàn thành nhiệm vụ 4   

     + Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6   

     + Được khen thưởng cấp khoa 8   

     + Được khen cấp trường trở lên 10   

- Sinh viên đạt được học bổng khuyến khích học tập 4   

- Sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại tốt trở lên. 4   

TỔNG: 100   
 



                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 Trang 4/5 

 

 

Nội dung đánh giá 
Mức 

điểm 

SV tự cho 

điểm 

GVCN 

lớp 

VI. Các trường hợp đặc biệt:    

- Tham gia các kỳ thi chuyên ngành (nghiệp vụ sư phạm, 

hùng biện, sáng tác, sáng tạo…) 

- Thi Olympic (tin học, robocom…) 

 

  

Cấp Trường    

     + Tham gia 2   

     + Giải khuyến khích  3   

     + Giải III 4   

     + Giải II 5   

     + Giải I 7   

Cấp cao hơn:     

     + Tham gia  3   

     + Giải khuyến khích 4   

     + Giải III 6   

     + Giải II 8   

     + Giải I 10   

TỔNG CỘNG:    

Sinh viên đạt các điều kiện trong mục này được cộng thêm vào điểm tổng 

tuy nhiên không quá 100 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa 

- Điểm rèn luyện:……………………, bằng chữ:……………………………………… 

- Xếp loại:……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký sinh viên 

Trà Vinh, ngày …..tháng……năm 201….. 

Chủ tịch Hội đồng Khoa 

Xác nhận của GVCN 
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* Trích Điều 13. Phân loại kết quả rèn luyện: 

 Điểm tổng Xếp loại 

Từ 90 ->100 điểm Xuất sắc 

Từ 80 -> dưới 90 điểm Tốt 

Từ 65 -> dưới 80 điểm Khá 

Từ 50 -> dưới 65 điểm Trung bình 

Từ 35 -> dưới 50 điểm Yếu 

Dưới 35 điểm Kém 

 

* Trích Điều 14. Phân loại để đánh giá: 

1. Trong thời gian sinh viên, học sinh bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả 

rèn luyện (KQRL) không được vượt quá loại khá. 

2. Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi đánh giá KQRL không được 

vượt quá loại trung bình. 

3. Sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá KQRL trong thời gian 

bị đình chỉ. 

4. Sinh viên bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá KQRL. 

5. Sinh viên hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa 

học thì tiếp tục được đánh giá KQRL trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình 

học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá KQRL tại kỳ bổ 

sung. 

6. Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia 

đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động 

rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, động 

viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá KQRL qua sự nỗ lực và tiến bộ của sinh viên tùy 

thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. 

7. Sinh viên nghỉ học tạm thời được bảo lưu KQRL sẽ được đánh giá KQRL khi tiếp tục 

trở lại học tập theo quy định. 

* Trích Điều 17. Sử dụng kết quả rèn luyện: 

     1. Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học của sinh viên được lưu trong hồ 

sơ quản lý sinh viên của Trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen 

thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, 

xét miễn giảm chi phí, dịch vụ và sinh hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác của Nhà 

trường. 

         2. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của sinh viên được lưu trong hồ sơ quản 

lý sinh viên của Nhà trường, làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận 

tốt nghiệp. 

 3. KQRL toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong 

hồ sơ của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường. 

  


