PHỤ LỤC I – 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HSSV
(Kèm theo Quy chế số…../QC-HSSV ngày……tháng……năm……của Hiệu trưởng)
BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HSSV
NĂM HỌC: ………..
Họ và tên:………………………………………………….. Ngày sinh:……………………………
Lớp:………………………………………........................... Khoa:……………. ………….............

Điểm
(cá
nhân
đánh
gía)

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
STT

I.

1

2

ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC, THÁI ĐỘ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP.
(tối đa 30 điểm)
Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học (10đ)
- Đi học đầy đủ

4đ

- Đi học không đầy đủ (vắng mặt dưới 20% tổng số
giờ lên lớp)

2đ

- Thường xuyên không đi học (vắng mặt trên 20%
tổng số giờ lên lớp)

0đ

- Ra vào lớp đúng giờ

3đ

- Ra vào lớp không đúng giờ (đi trễ, về sớm dưới 20%
tổng số giờ lên lớp)

2đ

- Thường xuyên ra vào lớp không đúng giờ (đi trễ, về
sớm trên 20% tổng số giờ lên lớp)

0đ

Nghiêm túc trong giờ học

3đ

- Không nghiêm túc trong giờ học (bị nhắc nhở 2 lần)

2đ

- Thường xuyên bị nhắc nhở

0đ

Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra (8đ)
- Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra

8đ

- Bỏ thi 1 lần hoặc bị nhắc nhở trong phòng thi, kiểm tra

4đ

- Vi phạm quy chế thi (bị kỷ luật từ khiển trách trở
lên)

0đ

Điểm
(cố vấn
học tập
đánh
giá)

3

4

Học bài, làm bài đầy đủ. Có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập (6đ)
- Tích cực xây dựng bài, học bài, làm bài đầy đủ

4đ

- Học bài, làm bài đầy đủ

2đ

- Không học bài, làm bài đầy đủ

0đ

- Được tập thể lớp hoặc cố vấn học tập công nhận có
tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập

2đ

Tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, học thuật cấp Trường, Bộ, Thành phố,
Quốc gia (6đ)
- Tham gia và đạt giải nghiên cứu khoa học, thi tay
nghề, học thuật cấp Trường trở lên

6đ

- Tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, học
thuật cấp Trường trở lên

4đ

- Không tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề,
học thuật

0đ

CỘNG MỤC I:

II. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, NỘI QUY, QUY CHẾ

CỦA NHÀ TRƯỜNG. (tối đa 25 điểm)
1

Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của Nhà trường (15đ)
- Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, giữ gìn đúng tác
phong học sinh, sinh viên trong quan hệ giao tiếp với
thầy cô giáo, bạn bè

4đ

- Có ý thức bảo vệ tài sản, trang thiết bị dạy học

4đ

- Bảo vệ môi trường và giữ vệ sinh chung trong
trường học

3đ

- Đóng học phí, lệ phí, BHYT đầy đủ, đúng thời hạn
theo quy định

2đ

- Thực hiện đầy đủ việc đóng góp do tập thể lớp quy
định

2đ

Tổng điểm các tiêu chí
( Nếu vi phạm nội quy, quy chế trong và ngoài nhà trường bị kỷ
luật từ khiển trách trở lên bị trừ hết số điểm trong tiêu chí.)

2

Tham gia tích cực việc tuyên truyền, phổ biến nội
quy, quy chế của Bộ và của Trường

5đ

3

Thực hiện tốt các quy định của Trường về an ninh, an
toàn phòng chống kẻ gian trong và ngoài Nhà trường

5đ

CỘNG MỤC II:

III. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ -

XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG
TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI. (tối đa 25 điểm)
1

2

3

4

Tham gia các buổi học tập, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống do
Trường tổ chức (6đ)
- Tham gia tích cực và đầy đủ

6đ

- Có tham gia

4đ

- Không tham gia

0đ

Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Nhà trường, Đoàn trường,
đoàn khoa, lớp, chi đoàn tổ chức (6đ)
- Tham gia tích cực và đầy đủ

6đ

- Có tham gia

4đ

- Không tham gia

0đ

Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện của Trường hay chính quyền nơi ở của
sinh viên tổ chức (7đ)
- Tham gia tích cực và đầy đủ

7đ

- Có tham gia

5đ

- Không tham gia

0đ

Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội….
(6đ)
- Tham gia tích cực và đầy đủ

6đ

- Có tham gia

4đ

- Không tham gia

0đ
CỘNG MỤC III:

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

CÁN BỘ LỚP, CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ, CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA
NHÀ TRƯỜNG HOẶC CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP,
RÈN LUYỆN ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG.
(tối đa 20 điểm)
1

Ủy viên BCH ĐTN – HSV, BCH đoàn khoa, chi đoàn, Ban cán sự lớp,
Ban tự quản KTX, BCN CLB - Đội - Nhóm hoạt động tốt được tập thể công nhận
(8đ)
- Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ

8đ

- Hoàn thành nhiệm vụ

6đ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

0đ

2

Sinh viên có đóng góp cho phong trào lớp, khoa,
Trường được tập thể công nhận

5đ

3

Sinh viên có thành tích trong học tập (tối đa 4đ)

4

- Loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên)
- Loại giỏi (từ 8,0 đến dưới 9,0)
- Loại khá (từ 7,0 đến dưới 8,0)
Sinh viên có thành tích xuất sắc trong rèn luyện được
cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
Cộng mục IV:

4đ
3đ
2đ
3đ

TỔNG SỐ ĐIỂM: …../ 100

CỐ VẤN HỌC TẬP
(ký, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

