BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Họ và tên: _______________________ Ngày tháng năm sinh: ____/____/_____

Stt

Lớp:

_______________________ Khoa: ___________________________

Học kì:

_______________________ Năm học: 20___ _ 20____

Nội dung đánh giá

Điểm

SV tự
đánh
giá

TT
lớp
đánh
giá

I - Đánh giá về ý thức và kết quả học tập (0 – 30 điểm)
1

2
3

4

Ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø, nghieâm tuùc trong hoïc taäp.
- Nghæ hoïc khoâng lyù do, boû giôø (trừ 5 ñieåm/1 laàn)
- Vaøo hoïc muoän
(trừ 1 điểm/1 lần)
Khoâng vi phaïm qui cheá thi, kieåm tra.
Khoâng học laïi tín chỉ naøo.
- Soá tín chỉ không đạt döôùi 10%.
- Soá tín chỉ không đạt töø 10% ñeán 20%.
- Soá tín chỉ không đạt töø 20% ñeán 25%.
- Soá tín chỉ không đạt từ 25% trôû leân.
Kết quả học tập. (Được tính theo thang điểm 4)
- Ñieåm TBCHT: 2,00 ñeán 2,49
- Ñieåm TBCHT: 2,50 ñeán 3,19
- Ñieåm TBCHT: 3,20 ñeán 3,59
- Ñieåm TBCHT: 3,60 ñeán 4,00
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II - Ñaùnh giaù veà yù thöùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui, qui cheá trong Nhaø tröôøng. (0 – 25 điểm)
1
2
3
4
5

Thöïc hieän toát noäi qui, qui cheá cuûa tröôøng.
(Vi phạm 1 lần trừ 5 điểm)
Tham gia ñaày ñuû, tích cöïc caùc buoåi hoïc taäp, thaûo luaän noäi
qui, qui cheá. (Vaéng 1 buoåi tröø 1 ñieåm)
Ñöôïc bieåu döông khen thöôûng veà thöïc hieän toát noäi qui, qui
cheá töø caáp khoa trôû leân.
Tham gia lao ñoäng thöôøng xuyeân, ñaày ñuû coù hieäu quaû.
(Vaéng 1 buoåi tröø 1 ñieåm)
Chaáp haønh toát qui cheá coâng taùc HSSV noäi truù, ngoaïi truù.
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III - Ñaùnh giaù veà yù thöùc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi, VHVN, theå thao vaø
phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi. (0 – 20 điểm)
1
2

Tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng chính trò - xaõ hoäi, vaên hoùa,
vaên ngheä, theå thao, phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi caùc caáp töø
lôùp, chi ñoaøn trôû leân toå chöùc. (Vaéng 1 buoåi tröø 2 ñieåm)
Tham gia coù keát quaû tuaàn sinh hoaït coâng daân hoïc sinh - sinh
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vieân ñaàu khoùa, ñaàu naêm, sinh hoaït lôùp.
(Vaéng 1 buoåi khoâng lí do tröø 2 ñieåm)
Ñaït thaønh tích xuaát saéc trong hoaït ñoäng chính trò - xaõ hoäi,
vaên hoùa, vaên ngheä, theå thao vaø phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi
(ñoaït giaûi nhaát, nhì, ba, khuyeán khích) (Neáu taäp theå lôùp ñaït
thaønh tích treân thì taát caû caùc thaønh vieân trong lôùp ñeàu ñöôïc
höôûng soá ñieåm)
- Caáp khoa:
- Caáp tröôøng:
Coù yù thöùc vaø haønh vi tích cöïc tham gia tuyeân truyeàn vaän
ñoäng trong coâng taùc phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi.
(Vi phaïm 1 laàn tröø 2 ñieåm)
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IV - Ñaùnh giaù veà phaåm chaát coâng daân vaø quan heä vôùi coäng ñoàng (0 – 15 ñieåm)
1
2
3

4
5

Chaáp haønh toát chuû tröông, chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc.
Tích cöïc tham gia giöõ gìn traät töï an toaøn xaõ hoäi.
Tham gia ñaày ñuû coù hieäu quaû caùc buoåi hoïc taäp, tìm hieåu
phaùp luaät do Nhaø tröôøng hoaëc caùc cô quan, toå chöùc xaõ hoäi
khaùc ñöùng ra toå chöùc. (Vaéng 1 buoåi tröø 2 ñieåm)
Ñöôïc bieåu döông khen thöôûng veà tham gia traät töï an toaøn xaõ
hoäi hoaëc coù thaønh tích ñaáu tranh baûo veä phaùp luaät, coù haønh
vò giuùp ngöôøi, cöùu ngöôøi.
Coù moái quan heä toát trong lôùp, trong tröôøng, khoâng gaây maát ñoaøn
keát, baûn thaân coù taùc duïng tích cöïc ñoái vôùi taäp theå.
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V- Ñaùnh giaù veà yù thöùc vaø keát quaû tham gia phuï traùch lôùp sinh vieân, caùc ñoaøn theå vaø toå
chöùc khaùc trong Nhaø tröôøng (0 – 10 ñieåm)
1
2

3

Khoâng laø caùn boä lôùp, caùn boä Ñoaøn theå nhöng hoaøn thaønh toát
nhieäm vuï cuûa lôùp, ñoaøn theå.
Laø caùn boä lôùp, Ñoaøn theå nhöng khoâng hoaøn thaønh chöùc
traùch, nhieäm vuï khoâng göông maãu tröôùc taäp theå.
Neáu laø caùn boä lôùp, Ñoaøn thì caên cöù vaøo keát quaû thi ñua cuûa
taäp theå lôùp theo qui ñònh trong baûng döôùi ñaây:
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Xeáp loaïi
Chöùc vuï
Cấp trưởng
Caáp phoù

Xuaát saéc

Toát

Khaù

10
8

9
7

8
6

Trung
bình khaù
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TOÅNG COÄNG:

Keát luaän cuûa Hoäi ñoàng ñaùnh giaù caáp khoa:

100

_______ ñieåm (baèng chöõ):_______________

Xeáp loaïi : __________________________
Chöõ kyù cuûa SV

Cố vấn học tập

CBCTSV

(Kí và ghi rõ họ tên)

(Kí và ghi rõ họ tên)

(Kí và ghi rõ họ tên)

HÑ Caáp khoa
(Kí và ghi rõ họ tên)

