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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày.........tháng.............năm 2012 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN 

Học kỳ:  .......................................... Năm học:  ............................................  

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

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
THANG 

ĐIỂM 

SV TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

LỚP KHOA 

I. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP 0-30    

1/ Tinh thần vượt khó, phấn đấu trong học tập: 22     

1.1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 3    

1.2. Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra 3    

1.3. Sinh viên đạt kết quả học tập ( từ 0 -10 điểm) 

- Loại xuất sắc             : 10 điểm  

- Loại giỏi                    : 8 điểm : 10 điểm 

- Loại khá                    : 6 điểm : 08 điểm 

- Loại trung bình khá   : 4 điểm : 06 điểm 

- Loại trung bình             : 2 điểm 

- Loại yếu, kém               : 0 điểm 

0-10 

   

1.4. Không thi lại môn nào 3    

1.5. Cố gắng vượt khó trong học tập được tập thể lớp công nhận (sinh 

viên có điểm trung bình chung học kỳ sau cao hơn học kỳ trước) 
3 

   

2/ Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động học thuật (sinh viên chọn 

trong các mục sau) 
8  

   

2.1. Tham gia đề tài khoa học trong hoặc ngoài trường (không tính bài 

tập, tiểu luận, đồ án môn học…) hoặc tham gia các câu lạc bộ chuyên 

ngành do Khoa, Trường tổ chức. 
3 

   

2.2. Nâng cao trình độ ngoại ngữ - tin học. Tham gia các cuộc thi 

chuyên ngành tại trường và toàn quốc. (Điểm tối đa của mục này 

không quá 5) 

- Hoàn thành chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học: Chứng chỉ (cc) A: 2 điểm, 

cc B: 3 điểm, cc C: 4 điểm, Toeic ≥  400 hoặc Toefl ≥ 400 hoặc IELTS 

≥ 5.0: 5 điểm. 

- Tham gia các cuộc thi chuyên ngành: 

+ Tại trường: giải khuyến khích 2 điểm, giải ba 3 điểm, giải nhì 4 

điểm, giải nhất 5 điểm. 

+ Toàn quốc: Tham gia 1 điểm, giải khuyến khích 2 điểm, giải ba 3 

điểm, giải nhì 4 điểm, giải nhất 5 điểm. 

5 

   

II. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ 0-25     

1/ Đóng học phí, đảng phí, đoàn phí, hội phí, quỹ lớp đầy đủ và đúng 

thời hạn. 
3 

   

2/ Thực hiện tốt quy định về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung của 

nhà trường. 
3 

   



 

 

2 

3/ Thực hiện tốt nếp sống văn hoá theo quy định của trường (trang 

phục đúng quy định, đeo thẻ sinh viên đầy đủ, không sử dụng điện 

thoại trong khi học, không hút thuốc v.v.) và các nội quy khác do nhà 

trường quy định. 

8 

   

4/ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp, đoàn thể. 8    

5/ Không vi phạm quy chế nội trú, ngoại trú. 3    

III. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC KẾT QUẢ THAM GIA HOẠT 

ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XH, VĂN - THỂ - MỸ, PHÒNG CHỐNG 

TNXH 
0-20  

   

1/ Tham gia: câu lạc bộ thể thao; đội tuyển của Khoa, Trường; đội văn 

nghệ của Khoa, Trường; các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ do 

Khoa, Trường tổ chức. 
6 

   

2/ Tham gia đầy đủ lớp cảm tình Đoàn, Đảng (viết bài thu hoạch đạt 

loại khá trở lên), đã kết nạp Đoàn, Đảng. 3 
   

3/ Tham gia các đội sinh viên tình nguyện, đội phòng chống ma túy, 

đội tự quản sinh viên nội trú do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Phòng 

Công tác Sinh viên, Khoa, Ký túc xá tổ chức. 
5 

   

4/ Tham gia các hoạt động khi được Trường, lớp huy động. 6    

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN, QUAN HỆ 

CỘNG ĐỒNG 
0-15  

   

1/ Có tinh thần giúp đỡ bạn bè về học tập, rèn luyện (được tập thể lớp 

xác nhận). 
3 

   

2/ Cưu mang người khó khăn, tham gia ủng hộ người nghèo; hiến máu 

nhân đạo, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị bão lũ, nhân dân 

vùng động đất, sóng thần… 
3 

   

3/ Quan hệ, đối xử đúng mực với bạn bè, thầy, cô giáo, cán bộ nhà 

trường. 
3 

   

4/ Chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước về 

chính trị - xã hội, văn hóa - thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn 

ma túy, không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam. 
6 

   

V. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA PHỤ 

TRÁCH LỚP, ĐOÀN THỂ (sinh viên chọn 1 trong 4 mục) 
0-10  

   

1. Lớp trưởng, Bí thư, Chi hội trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 10    

2. Lớp phó, Phó bí thư, Chi hội phó hoàn thành tốt nhiệm vụ. 10    

3. Bí thư Đoàn khoa, Liên chi hội trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 10    

4. Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, ủy viên Ban chấp hành Đoàn 

khoa,  ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội, ủy viên Ban chấp hành chi 

đoàn, ủy viên Ban chấp hành chi hội, Đội trưởng các đội sinh viên tình 

nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

10 

   

Điểm thưởng: sinh viên tham dự đầy đủ các hoạt động do Nhà 

trường, Khoa tổ chức như: lễ khai giảng, các buổi mít tinh hội họp, 

hội nghị chuyên đề, hội nghị nghiên cứu khoa học, cổ động viên các 

giải bóng đá, sinh viên thuộc mục 1 phần III,…được cộng 5 

điểm/1lần. 

    

TỔNG CỘNG 100      

 

Kết luận điểm rèn luyện:………………….. Phân loại:…………………..  

QLSV CỦA KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

GVCN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

SINH VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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