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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỆ ĐH CHÍNH QUY 

Học kỳ ….. Năm học 20    – 20     

Họ và tên sinh viên………..………………………………………..………. Ngày sinh …………..………Mã SV …………..…….…….. 

Lớp:……...…………..…………Ngành:……………………………..……….………………………...SĐT ………….…………………..  

TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
Thang 

điểm 

ĐIỂM 

Tự 

chấm 

Lớp 

chấm 

GVCN 

chấm 

1 

1. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP (Điều 4) Từ 0 đến 20 điểm 

(Tổng số điểm chấm không vượt khung 

điểm) 

1.1. Kết quả học tập: 

- Học lực, Yếu, Kém: 0 điểm 

- Học lực Trung bình: 07 điểm 

- Học lực Trung bình Khá: 09 điểm 

- Học lực Khá: 11 điểm 

- Học lực Giỏi: 13 điểm 

- Học lực Xuất sắc: 15 điểm 

 
 

15    

1.2. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học: 

- Tham dự các diễn đàn khoa học, học thuật, triển lãm, 

workshop (có minh chứng)……………………………… 

- Tham gia thực hiện đề tài NCKH sinh viên cấp trường xếp 

loại: 

  + Đạt ……………………………………………………. 

  + Khá……………………………………..………………  

  + Tốt…………………………………...………………… 

 

2 điểm 

 

 

01 điểm 

02 điểm 

03 điểm 
 

5 

   

2 

2. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ   

(Điều 5) 

 

Từ 0 đến 25 điểm  

(Tổng số điểm chấm không vượt khung 

điểm) 

2.1. Tham gia các buổi sinh hoạt lớp, Khoa theo quy định:  

- Tham gia đầy đủ ………………...……………………… 

- Vắng không có lý do………………...……..…………… 

5 điểm 

trừ 01 điểm/lần 
 

5 

   

2.2. Chấp hành quy định về công tác quản lý SV nội, ngoại trú: 5 điểm 

- Chấp hành đầy đủ ………………...…………….……… 

- Vi phạm bị hình thức kỷ luật Khiển trách .…..………… 

- Vi phạm bị hình thức kỷ luật Cảnh cáo .…..…....……… 

5 điểm 

trừ 03 điểm 

trừ 05 điểm 
 

5 

   

2.3. Chấp hành các quy định khác của Nhà trường (tham gia BHYT; đóng 

học phí đúng hạn; chấp hành tốt quy tắc ứng xử của sinh viên…) 

- Chấp hành đầy đủ ………………...…………….……… 

- Chậm muộn trong việc thực hiện………...…..………… 

- Vi phạm bị hình thức kỷ luật ………….…..…....……… 

15 điểm 

05 điểm 

0 điểm 

 

15 

   

3 

3. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, 

XÃ HỘI, VĂN HÓA, THỂ THAO, TÌNH NGUYỆN VÀ PHÒNG CHỐNG 

CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI (Điều 6) 

Từ 0 đến 20 điểm  

(Tổng số điểm chấm không vượt khung 

điểm) 

3.1. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao, tham gia 

tuyên truyền và phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội 

- Tham gia cấp Khoa, Trường (có minh chứng) ………… 

- Tham gia cấp thành phố trở lên (có minh chứng).……… 

07 điểm 

06 điểm 
 

13 

   

3.2. Tham gia các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội 

- Hiến máu tình nguyện (có minh chứng) …………..…… 

- Tham gia các hoạt động tình nguyện (có minh chứng).… 

- Tham gia các hoạt động công ích, công tác xã hội khác (có 

minh chứng)………………………………………………….…. 

03 điểm 

02 điểm 

 

02 điểm 

 
 

7 

   

DỰ THẢO 



 

2 

4 

4. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CÔNG DÂN TRONG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG 

(Điều 7) 

Từ 0 đến 25 điểm 

(Tổng số điểm chấm không vượt khung 

điểm) 

4.1. Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng 

- Chấp hành tốt……………………...…………….……… 

- Vi phạm ………………………………… .…..………… 

15 điểm 

0 điểm 
 

15 

   

4.2. Có lối sống lành mạnh và quan hệ tốt trong Trường, nơi cư trú 

- Chấp hành tốt….. ………………...…………….……… 

- Vi phạm đạo đức, lối sống……………… .…..………… 

10 điểm 

0 điểm 
 

10 

   

5 

5. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC 

PHỤ TRÁCH LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ 

TRƯỜNG (Điều 8) 

Từ 0 đến 10 điểm 

(Tổng số điểm chấm không vượt khung 

điểm) 

 5.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ với tư cách là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội 

- Ban cán sự lớp chuyên ngành …...…………..….…….… 

- Ban cán sự lớp chung, BCH chi đoàn.…..…………….… 

- Ủy viên BCH Đoàn Trường, BCH Hội SV Trường……... 

- Hoạt động kém hiệu quả hoặc không gương mẫu ………. 

03 điểm 

04 điểm 

05 điểm 

0 điểm 
 

5 

   

5.2. Tham gia các CLB trực thuộc trường 

- Thành viên tham gia ……………...…………..….…….… 

- Ban chủ nhiệm CLB.…..……………………………….… 

03 điểm 

05 điểm 
 

5 

   

6 

6. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT  Điểm 

thưởng 

   

Theo học kỳ: 

Sinh viên đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện; tham gia 

các kỳ thi Olympic, các cuộc thi chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đấu tranh 

phòng chống tệ nạn xã hội, tình nguyện, nhân đạo, văn nghệ, thể thao được 

khen thưởng (có minh chứng): 

- Thành tích cấp Trường…………………………………… 

- Thành tích cấp Bộ/ Thành phố…………………………… 

- Thành tích cấp Toàn quốc………………………………… 

03đ/thành tích 

05đ/thành tích 

07đ/thành tích 

* Lưu ý: 

- Mỗi thành tích khen thưởng chỉ được tính 1 lượt trên 1 lần xét. 

- Đạt nhiều thành tích thì chỉ tính thành tích cao nhất 

 

   

 Tổng số điểm (Không vượt quá 100)     

                                                                                           Hà Nội, ngày          tháng         năm 20 

Giảng viên phụ trách Đại diện Ban cán sự lớp  Người khai 

( ký và ghi rõ họ tên) ( ký và ghi rõ họ tên) ( ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

BẢNG KÊ KHAI THAM GIA CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC  

TRONG NHÀ TRƯỜNG 

Tham gia BCS các lớp Lớp Khoa 

Lớp chuyên ngành   

Lớp niên chế   

Tham gia các tổ chức đoàn thể Chức vụ Đơn vị 

Tham gia CLB   

Tham gia BCN CLB   

Tham gia BCH Hội Sinh viên   

Tham gia BCH Đoàn Thanh niên   

 


