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 BỘ CÔNG THƯƠNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số : 715/QĐ-CĐTM Đà Nẵng, ngày 28 tháng 8 năm 2015 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với Sinh viên” 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-CĐTM ngày 27/8/2015 của Hiệu trưởng về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Thương mại; 

Căn cứ quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học 

sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ 

chính quy"; 

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác Chính trị và sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá kết quả rèn 

luyện đối với Sinh viên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2015-2016. Thay thế quy 

định số 483/QĐ-CĐTM ngày 04/7/2014 về đánh giá rèn luyện đối với HSSV trước 

đây. 

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng các đơn vị, đoàn thể, các CVHT/GVCN và 

HSSV trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

            HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 Đinh Văn Tuyên 

Nơi nhận: 
 - Ban Giám hiệu; 

 - Như điều 3; 

 - Lưu VT, P.CTCT&SV. 
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 BỘ CÔNG THƯƠNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

QUY ĐỊNH 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

(Đính kèm Quyết định số  715/QĐ-CĐTM ngày 28/8/2015 của Hiệu trưởng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về nội dung, khung điểm, quy trình đánh giá và sử dụng kết 

quả rèn luyện. 

2. Quy định này áp dụng cho học sinh sinh viên (gọi chung là Sinh viên) các bậc cao 

đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của trường Cao đẳng Thương mại. 

3. Việc bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của Quy định này do Hiệu trưởng quyết 

định. 

Điều 2. Mục đích 

1. Góp ph n thực hiện mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, 

tri thức, sức kh  , th m m  và chuyên môn nghề nghiệp. 

2. Tạo động lực để sinh viên (SV) phấn đấu, rèn luyện k  năng, nâng cao ý thức, tích 

cực hoạt động trong quá trình học tập tại trường. 

Điều 3. Yêu cầu 

1. Bảo đảm quy định của Bộ GD&ĐT, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

và nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường. 

2. Dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong tổ chức đánh giá. 

Chương II 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN 

Điều 4. Tiêu chuẩn đánh giá và khung điểm 

TT Tiêu chuẩn 
Khung 

điểm
1
 

I.  Ý THỨC HỌC TẬP & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 20 

 1 Ý thức trong hoạt động học tập 14 

 

-  Đăng ký học ph n tín chỉ trong từng học kỳ chậm tiến độ hoặc không 

đúng quy chế: giảm 5 điểm/vi phạm (đối với bậc cao đẳng) 

-  Thiếu tích cực trong học tập (không tham gia làm bài tập nhóm, bài thuyết 

trình…) do giảng viên đề nghị, nếu có: giảm 5 điểm/vi phạm 

-  Không đủ tư cách dự thi: giảm 5 điểm/môn (đối với bậc trung cấp) 

-  Vi phạm nội quy, quy chế thi, kiểm tra (Phòng KT-ĐBCL hoặc GV đề 

nghị): giảm 5 điểm/vi phạm 

 

                                                 
1
 Khung điểm của từng khoản mục là giới hạn tăng hoặc giảm được phép (chỉ cộng tối đa bằng khung 

hoặc giảm tối đa xuống 0 điểm) 
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 2 Hoạt động khoa học 6 

 

-  Đề tài NCKH được Hội đồng Khoa học cấp Khoa trở lên duyệt thông qua 

đề cương thực hiện: 6 điểm (được cộng cả 2 HK trong năm học đó) 

-  Tham gia Olympic các môn học, hội thi SV gi i hoặc các hội thi học thuật 

khác từ cấp trường trở lên tổ chức: 4 điểm/l n 

-  Có bài viết nghiên cứu, tham luận... gửi về Ban biên tập: 4 điểm/bài 

-  Tham gia nghiêm túc, chia sẻ tích cực trong các buổi hội thảo, tọa đàm, 

sinh hoạt học thuật cấp Khoa trở lên: 2 điểm/l n 

Ghi chú:  Các thành tích trong hoạt động này sẽ được cộng điểm khuyến khích ở 

mục V.2 

 

II. CHẤP HÀNH TỐT NỘI QUY, QUY ĐỊNH  25 

  

-  Vi phạm các nội quy, quy định hiện hành của nhà trường (nội quy giảng 

đường-lớp học, thư viện, phòng thực hành, nội trú, ngoại trú…): giảm 5 

điểm/vi phạm 

-  Vi phạm khác (Bỏ sinh hoạt lớp/chi đoàn; không thực hiện đúng quy định 

về học phí, lệ phí; phụ trách lớp/đoàn thể thiếu trách nhiệm, gây ảnh 

hưởng đến tập thể…): giảm 5 điểm/vi phạm 

Ghi chú:  Vi phạm quá 5 lỗi, hạ 1 bậc rèn luyện của học kỳ (trong khung phân loại 

kết quả rèn luyện - điều 6) 

 

III. Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CT-XH, VH-

VN-TT, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI 
25 

1  

Ý thức tham gia các hoạt động  

 - Giảm 5 điểm/vi phạm, nếu có đề nghị của ban tổ chức sự kiện với các 

biểu hiện thiếu nghiêm túc trong quá trình tham gia (vắng, trễ, bỏ về 

trước, mất trật tự hoặc vi phạm các quy định của ban tổ chức) 

10 

2  

Kết quả tham gia (mức điểm cộng tối đa là 5 điểm - theo sự đánh giá của 

người phụ trách đối với thành viên tham gia trong mỗi hoạt động) 

-  Đóng góp hiệu quả trong hoạt động Đoàn, Hội của nhà trường (hiến máu 

nhân đạo, tiếp sức mùa thi, dân vận, công tác xã hội, tình nguyện, cổ 

vũ…) 

-  Được xác nhận kết quả khi tham gia các tổ chức hợp pháp khác bên ngoài 

nhà trường (ủng hộ, tình nguyện nhân đạo, dân vận, phòng chống tệ nạn 

xã hội...) 

15 

IV. PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG 20 

1 
Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

 Mọi biểu hiện sai phạm (chưa đến mức truy tố): Nhận điểm 0 
10 

2 
Quan hệ cộng đồng: (Hoà đồng, đoàn kết, tinh th n tương ái, giúp đỡ…) 

Mọi biểu hiện trái thuần phong mỹ tục bị tập thể phê phán: Nhận điểm 0 10 
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V.  Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA PHỤ TRÁCH & CÁC NỘI DUNG 

KHUYẾN KHÍCH 
10 

 1 
Tham gia phụ trách lớp, các tổ chức đoàn thể (Căn cứ vào biên bản bình xét 

của tập thể và đề xuất mức điểm thưởng của người quản lý tổ chức đó) 
10 

  

-  BCH Đoàn trường, BCH liên chi đoàn, BCH Hội sinh viên; Lớp trưởng, 

lớp phó; Bí thư, phó bí thư chi đoàn; Ban chủ nhiệm CLB… (tối đa 10 

điểm) 

-  Thành viên BCS lớp; UVBCH chi đoàn; phòng trưởng phòng ở nội trú; 

ban tự quản; đội tuyển văn nghệ, thể thao ... (tối đa 8 điểm) 

-  Thành viên tích cực của các CLB trong Nhà trường... (tối đa 6 điểm) 

 

 2 
 Thành tích được khuyến khích (căn cứ vào báo cáo của cá nhân kèm bản 

photocopy minh chứng: như giấy khen, danh sách khen thưởng, số ấn phẩm…) 
10 

  

Đạt 10 điểm nếu thuộc 1 trong những trường hợp dưới đây: 

 -  Có thành tích được khen tặng trong hội thi SV gi i, Olympic các môn 

học… hoặc đạt giải trong các hội thi VH-TT…từ cấp trường trở lên. 

 -  Bài viết, bài báo khoa học được đăng trên ấn ph m các cấp 

 -  Đề tài NCKH được Hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá Đạt trở lên 

(xét trong học kỳ được đánh giá). 

 

Chương III 

CÁCH TÍNH ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Điều 5. Cách tính điểm rèn luyện trong từng thời điểm 

 1. Học kỳ:  

   

 2. Năm học: 

Điểm RL (năm học) = 
Điểm RL học kỳ I + Điểm RL học kỳ II 

2 

3. Toàn khoá học: 

+ Bậc Trung cấp: 

Điểm RL (toàn khóa) = 
Điểm RL năm I + Điểm RL năm II x 2 

3 

 + Bậc Cao đẳng:  

Điểm RL (toàn khóa) = 
Điểm RL năm I + Điểm RL năm II x 2 + Điểm RL năm III x 3 

6 

 Trong đó: Điểm rèn luyện năm I, II, III được lấy từ kết quả cuối mỗi năm học. 

 

Điều 6. Phân loại kết quả rèn luyện 

Tổng điểm rèn luyện Phân loại 

Từ 90  100 điểm Xuất sắc 

Từ 80  89 điểm Tốt 

Từ 70  79 điểm Khá 

Từ 60  69 điểm TB khá 

Từ 50  59 điểm Trung bình 

Từ 30  49 điểm Yếu 

Dưới 30 điểm Kém 

Điểm RL(học kỳ) = Tổng cộng số điểm đạt được từ mục I  V 
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- SV bị kỷ luật hình thức khiển trách rèn luyện xếp loại Trung bình 

- SV bị kỷ luật hình thức cảnh cáo rèn luyện xếp loại Yếu 

- SV không tham gia đánh giá cấp lớp xếp loại không vượt quá Trung bình 

Điều 7. Sử dụng kết quả rèn luyện 

1. Kết quả rèn luyện cả năm đạt loại kém thì tạm ngừng học tập ở năm tiếp theo, nếu 

2 năm liên tục kết quả rèn luyện bị xếp loại kém thì sẽ bị buộc thôi học. 

2. Kết quả rèn luyện toàn khoá học được lưu trong hồ sơ quản lý SV và ghi vào bảng 

điểm học tập của từng SV khi tốt nghiệp. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Quy trình thực hiện 

1. Kết thúc học kỳ, SV tự đánh giá kết quả rèn luyện (theo mẫu 01-RL); Lớp trưởng 

giúp CVHT/GVCN tổng hợp tình hình rèn luyện, tập hợp phiếu tự đánh giá và các  

xác nhận về kết quả tham gia các hoạt động (nếu có). 

2. CVHT/GVCN tổ chức họp với BCS lớp, BCH chi đoàn đánh giá kết quả rèn luyện 

của từng SV, công khai kết quả đánh giá trước lớp để từng cá nhân biết và có ý 

kiến phản hồi. 

3. Khoa tiếp nhận Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện
2
 của các lớp, rà soát đánh giá cấp 

khoa. Tổng hợp kết quả rèn luyện từng học kỳ của các lớp, kèm theo biên bản 

đánh giá của Khoa về Hội đồng đánh giá rèn luyện cấp trường. 

4. Phòng Công tác Chính trị & SV giúp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của các 

lớp. Tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện đối với SV 

toàn trường, thông báo kết quả về Khoa và công khai cho SV biết. 

Điều 9. Chế độ lưu trữ 

1. Toàn bộ Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện được lưu trữ tại Khoa ít nhất 1 năm (sau 

khi SV tốt nghiệp) 

2. Phòng Công tác Chính trị & SV lưu trữ, quản lý bảng tổng hợp kết quả đánh giá 

rèn luyện học kỳ, năm học, toàn khóa của toàn trường bản giấy và fil  điện tử để 

truy xuất, tổng hợp, báo cáo theo yêu c u của Nhà trường. 

 

            HIỆU TRƯỞNG 

  

  

  

  

 Đinh Văn Tuyên  

                                                 
2 Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện, bao gồm: 

- Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện (mẫu RL-01); 

- Xác nhận tham gia hoạt động và đề nghị mức điểm đạt được của các tổ chức…;(mẫu RL-02a; mẫu 

RL-02b). 

- Biên bản họp đánh giá rèn luyện (Ghi trong sổ sinh hoạt lớp); 

- Bảng tổng hợp đánh giá rèn luyện học kỳ (In từ file điện tử). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN 

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

  

Họ và tên HSSV:.............................................................. ......  Ngày sinh: ........../........./ ............  

Lớp: ........................................................................................  Mã số HSSV: ..............................  

Các chức vụ (lớp/đoàn): ...............................................................................................................  

 

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Theo điều 4, chương 2 - Quy định đánh giá KQRL đối với SV) 

TT Nội dung 
Thang 

điểm 

Tự đánh 

giá 

BCS đề 

xuất 

I 
ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP & HOẠT ĐỘNG KHOA 

HỌC 
20     

1 Ý thức trong hoạt động học tập (giảm 5 điểm/vi phạm) 14     

  

-  Việc đăng ký tín chỉ học kỳ (Các sai sót về tiến độ, quy chế?): 

 ...........................................................................................................  

-  Quá trình học tập (Nhiệm vụ nghiên cứu, tự học... do GV yêu c u 

hoàn thành hay không?): ....................................................................  

-  Các môn không đủ tư cách dự thi (Bậc TC) ...................................  

 ...........................................................................................................  

- Số l n vi phạm nội quy, quy chế thi, kiểm tra:  ...............................  

      

2 Hoạt động khoa học 6     

  
- Tên Đề tài NCKH được duyệt  ........................................................  

 .............................................................................................  (6 điểm)  
    

  
- Hội thi hoặc Olympic môn học đã tham gia: ...................................  

 ...................................................................................... (4 điểm/lượt)  
    

  - Số bài viết gửi về Ban biên tập ..................................... (4 điểm/bài) 
 

    

  
- Các buổi (hội thảo, tọa đàm…) đã tham gia:  ..................................  

 ...................................................................................... (2 điểm/lượt)  
    

II 
ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI 

QUY, QUY CHẾ TRONG NHÀ TRƯỜNG 
25     

 

-  Nội dung, số l n vi phạm (giảm 5 điểm/vi phạm) 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

      

Mẫu: RL-01 
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TT Nội dung 
Thang 

điểm 

Tự đánh 

giá 

BCS đề 

xuất 

III 
Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CT-

XH, VH-TT, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XH 
25     

1 

Ý thức tham gia các hoạt động 

- Các vi phạm trong quá trình tham gia (giảm 5 điểm/VP nếu có) ....  

 ...........................................................................................................  

10      

2 

Kết quả tham gia (Photocopy minh chứng kèm theo)  

- Những hoạt động đã tham gia (tối đa 5 điểm/hoạt động): 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

15     

IV PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG 20     

1 

Phẩm chất công dân: Các sai phạm về chủ trương, chính sách, 

pháp luật (nếu có, nhận điểm 0) .........................................................  

 ...........................................................................................................  

10     

2 

Mối quan hệ cộng đồng: Các tồn tại, hạn chế bị tập thể phê phán 

(về tinh th n đoàn kết, tương ái …) (nếu có, nhận điểm 0) 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

10     

V 
Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA PHỤ TRÁCH VÀ CÁC 

NỘI DUNG KHUYẾN KHÍCH 
10     

1 

Tham gia phụ trách lớp, các tổ chức đoàn thể 

- Chức vụ ................................................... điểm đạt được………….. 

- Chức vụ ................................................... điểm đạt được………….. 

- Khác: ....................................................... điểm đạt được………….. 

 6-10 

    

2 

Thành tích được khuyến khích (Photocopy minh chứng) (Đạt 10 

điểm/1 trong những nội dung dưới đây) 

- Được giải trong hội thi:  ..................................................................  

- Có bài viết khoa học đăng trên ấn ph m:  .......................................  

 ................................................ .số…………..…ngày………………. 

- Đề tài NCKH nghiệm thu ngày .......................... xếp loại:………… 

10 

    

  Tổng cộng 100     

B. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN: 

 1. Vi phạm vượt khung (mục II) ...........................................................................................................  

 2. Hình thức kỷ luật trong học kỳ  ........................................................................................................  

C. KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN: ...............................  

  Đà Nẵng, ngày ……… tháng …….. năm ……….. 

 XÁC NHẬN GVCN/CVHT Người đánh giá 
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(Đơn vị chủ quản):………………………                                                      Mẫu: 02a-RL 

(Đơn vị trực thuộc)………………………  

                                                                     

DANH SÁCH THAM GIA HOẠT ĐỘNG 

ĐỀ NGHỊ CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN 

 

1. Hoạt động: ...................................................................................................................................  

2. Thời gian: ....................................................................................................................................  

3. Thành viên tham gia: 

TT Họ và tên 
Lớp sinh 

hoạt 
Ngày sinh 

Điểm RL đề nghị 

(tối đa 5 điểm, tùy mức độ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Danh sách trên gồm:………..….. SV 

Đề nghị nhà trường đánh giá điểm rèn luyện th o quy định hiện hành./. 

 

 Đà Nẵng, ngày……tháng…….năm 20… 

Nơi nhận:  ĐẠI DIỆN …………………… 

   - Phòng Công tác CT&SV     (Ký, ghi rõ họ và tên) 

  - Lưu  
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                                                                                                                               Mẫu: 02b-RL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN  
THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI (TỔ CHỨC NGOÀI TRƯỜNG) 

 

Họ tên sinh viên: ........................................................  Mã số sinh viên: ……………. 

Lớp: ...........................................................................  Trường Cao đẳng Thương mại 

Đã tham gia hoạt động (nêu các hoạt động tham gia): ...............................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Của  .......................................... (trực thuộc:………………………………..) tổ chức. 

Từ ngày………….đến ngày…………. Tại: ...............................................................  

 

 Vậy  m làm giấy này đề nghị xác nhận để làm căn cứ đánh giá điểm rèn 

luyện tại trường. 
 

 ……………, ngày……tháng…..năm …… 

 Xác nhận của đơn vị (tổ chức) Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

 


