
I. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP 0 30
  1. Cộng điểm cho sinh viên đạt tiêu chí sau
     a. Đi học đầy đủ đúng giờ 7
     b. Không thi lại môn nào 3

             Số đơn vị học phần thi lại ≤ 10% 1-2

             Số đơn vị học phần thi lại ≤ 20% 0.5-1

     c. Chuẩn bị bài đầy đủ 0.5-2

     d. Được dự thi sinh viên giỏi cấp khoa trở lên 1

             Nếu được giải (nhất, nhì, ba) 2

     e. Được tham gia nghiên cứu khoa học 1

             Nếu đạt giải cấp khoa  1

             Nếu đạt giải cấp trường 2

             Nếu đạt giải cấp trên trường 4

      f. Được thưởng về học tập

             Có ĐCBTHT từ 6.0 đến cận 7.0 1-1.5

             Có ĐCBTHT từ 7.0 đến cận 8.0 2-2.5

             Có ĐCBTHT từ 8.0 đến cận 9.0 3-3.5

             Có ĐCBTHT từ 9.0 trở lên 4

      g. Tham gia đầy dủ các buổi rèn luyện 4

             Có dự thi Nghiệp vụ sư phạm 1

             Nếu được giải (nhất, nhì, ba) 2

  2. Trừ điểm đối với sinh viên nếu
      a. Nghỉ không có lý do, mỗi buổi trừ 1 điểm

      b. Đi học muộn 3 buổi trừ 1 điểm

      c. Không chuẩn bị bài 0.5-2

      d. Có biểu hiện không trung thực trong học tập (thi cử hoặc các hoạt động khác)

              Khiển trách 5

              Cảnh cáo 7
              Huỷ kết quả 10

Cộng mục I   

II. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ NHÀ TRƯỜNG 0 25

  1. Cộng điểm cho sinh viên đạt tiêu chí sau
     a. Tham gia tích cựu việc tuyên truyền nội quy, quy chế của bộ và nhà trường 3

     b. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của bộ và nhà trường 7

     c. Có hành vi giúp đỡ, đấu tranh để bảo đảm nội quy, quy chế được thực hiện 5
     d. Tham gia đầy đủ, tích cựu các buổi học tập, thảo luận nội quy, quy chế, hoặc có những đề xuất, đóng 

góp làm cho nội quy, quy chế được thực hiện tốt hơn 6

     e. Được biểu dương, khen thưởng về việc thực hiện tốt nội quy, quy chế từ cấp khoa trở lên 4

  2.  Trừ điểm đối với sinh viên nếu
     a. Tham gia không đầy đủ việc học tập nội quy, quy chế của bộ và nhà trường 4

     b. Có hành vi biểu hiện không chấp hành hoặc chấp hành không tốt nội quy, quy chế 8

       c. Đồng tình hoặc biết mà không đấu tranh với các hiện tượng chông đối hoặc làm sai quy chế 3

     d. Làm thiệt hại đến lợi ích, tinh thần, vật chất của nhà nước, tập thể hoặc công dân khác do

         không thực hiện tốt nội quy, quy chế 5

Cộng mục II   

III. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CHÍNH TRỊ XÃ 

HỘI, VĂN NGHỆ THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI
0 20

  1. Cộng điểm cho sinh viên đạt tiêu chí sau

    a. Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị- xã hội, văn nghệ , thể thao từ cấp lớp, chi hội trở lên 5

    b. Tham gia có kết quả tuần lễ sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá, đầu năm, sinh hoạt lớp đầy đủ 

(bỏ 1 buổi trừ 1 điểm) 5
    c. Tham gia các hoạt động trên và đoạt giải (nhất, nhì, ba) 4

    d. Có sự trưởng thành của bản thân qua các hoạt động rèn luyện: Đoàn viên ưu tú, Đảng viên tốt 2
    e. Là thành viên tập thể lớp, Chi hội, Câu lạc bộ có danh hiệu thi đua khen thưởng từ cấp khoa trở lên 2

    f. Được biểu dương khen thưởng do có thành tích tham gia các hoạt động chính trị- xã hội, văn 

nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội trong và ngoài trường:
         Ở cấp khoa 2
         Cấp trường trở lên 2
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    g. Sinh viên có thành tích trong nhiều lĩnh vực được khen thưởng từ 2 lần trở lên:

         Ở cấp khoa 4
         Cấp trường trở lên 8

  2.  Trừ điểm đối với sinh viên nếu
   a. Không tham gia, hoặc tham gia không đầy đủ tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm,sinh hoạt lớp 3
   b. Có lời nói, hành vi gây trở ngại cho người khác hoặc cho phong trào chung của trường trong hoạt

 động chính trị- xã hội, văn nghệ, thể thao 3
   c. Có lời nói, hành vi gây mất đoàn kết xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, thân thể

người khác hoặc cơ quan đoàn thể trong các hoạt động chính trị- xã hội, văn nghệ, thể thao
3

   d. Không tham gia vào các hoạt động chống tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức 3
   e. Có bểu hiện cụ thể tham gia, liên quan đến các tệ nạn xã hội (dù chưa bị xử lý kỷ luật) 3
   f. Có lời nói hành vi không phù hợp với chủ trương, pháp luật, quy chế, nội quy của nhà nước

nhà trường trong phòng chống tệ nạn xã hội
3

Cộng mục III   

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VỚI QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG 0 15

  1. Cộng điểm cho sinh viên đạt tiêu chí sau

     a. Chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước 4
     b. Tích cựu tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước 4
     c. Tích cựu tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội 2
     d. Tham gia có hiệu quả các buổi hoạc tập, tìm hiểu pháp luật do các cơ quan khác tổ chức 2
     e. Được biểu dương, khen thưởng về tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội hoặc có hành vi

đấu tranh bảo vệ pháp luật, hoặc có hành vi cứu người, giúp người 

         Ở cấp khoa 4
         Cấp trường trở lên 10
  2.  Trừ điểm đối với sinh viên nếu
      a. Có hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền lợi công dân khác hoặc của tập thể của

 Nhà nước (chưa đến mức kỷ luật)
6

      b. Không tham gia hoặc tham gia không tích cực các hoạt động bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội và các buổi học tìm hiểu pháp luật 4

      c. Có biểu hiện gây mất đoàn kết trong và ngoài trường 5

      d. Có sự phản ánh về mối quan hệ không tốt với gia đình, dân cư địa phương 2

      e. Thấy người bị nạn không giúp đỡ, thờ ơ với hoạt động tập thể 2

      f. Có sự phản ánh về quan hệ bạn bè không tốt 1

Cộng mục IV   

V. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ, XÃ HỘI 

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA TRƯỜNG
0 10

  1. Cộng điểm cho sinh viên đạt tiêu chí sau

   a. Tham gia đầy đủ các công tác do Nhà trường, Đoàn TN, Hội SV trường tổ chức 2

   b. Có đóng góp tích cựu cho phong trào Đoàn, Hội SV và các công tác đoàn thể khác 2

   c. Đảm nhận, tích cựu phát huy vai trò người cán bộ đoàn, lớp, hoàn thành tốt nhiệm vụ 2

   d. Đảm nhận công tác Liên chi đoàn, Hội sinh viên, chủ động sáng tạo trong công tác 2

   e. Là thành viên, tích cựu tham gia, hoạt động có hiệu quả trong các câu lạc bộ,đội văn nghệ- thể thao 1

   f. Tuyên truyền, vận động, giúp đỡ mọi người tham gia công việc chung của trường, lớp 3

   f. Được biểu dương, khen thưởng vì tham gia tốt công việc đoàn thể- xã hội

         Ở cấp khoa 1

         Cấp trường trở lên 2

  2.  Trừ điểm đối với sinh viên nếu
    a. Là Đoàn viên, Hội viên nhưng không tích cựu tham gia công tác Đoàn, công tác Hội sinh viên

           Bỏ 1-5 buổi sinh hoạt 1

           Bỏ 5 buổi sinh hoạt trở lên 5

    b. Có biểu hiện, thái độ, hành vi gây trở ngại, làm tổn hại đến công việc của Đoàn, Hội

           Được phân công nhưng không nhận nhiệm vụ 10

           Kích động, chống đối, bôi nhọ danh dự của tổ chức và cán bộ Đoàn, Hội 10

Cộng mục V   

Tổng cộng

Sinh viên                   GV phụ trách lớp                  Hội đồng cấp khoa                    Hội đồng cấp trường 

Điểm kết luện của hội đồng đánh giá cấp khoa: ….... Điểm (Bằng chữ: ……….………………….…….)

Điểm rèn luyện: …………….. Xếp hạng: ……………….……….


