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Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
ăn bản này quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính
quy của trường bao gồm: iêu chí đánh giá và khung điểm; phân loại, tổ chức và sử dụng
kết quả đánh giá.
Điều 2. Mục đích của việc đánh giá.
1. Góp phần đào tạo đội ngũ người lao động phát triển toàn diện, có tri thức, đạo đức,
sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH;
2. Nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống, nhân cách và các mặt khác;
3. Nâng cao chất lư ng và hiệu quả của công tác học sinh, sinh viên trong nhà trường;
4. Làm căn cứ để đánh giá, xếp loại rèn luyện học sinh sinh viên trong từng học kỳ,
năm học, khoá học, xét cấp học bổng, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác.
Điều 3. Yêu cầu của việc đánh giá.
1. Phải đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, công khai và dân chủ.
2. Khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, xây dựng tập thể “Lớp
H
tiên tiến, xuất s c .
Điều 4. Nội dung đánh giá và thang điểm.
1. Xem xét đánh giá các nội dung sau:
a) Ý thức học tập;
b) Ý thức chấp hành nội quy, quy chế H
trong nhà trường;
c) Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể
thao, phòng chống các tệ nạn xã hội;
d) Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng;
e) Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường
hoặc đạt đư c thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.
2. Điểm rèn luyện của từng H
đư c đánh giá theo thang điểm 100.
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Chương 2
TIÊU CH ĐÁNH GIÁ VÀ MỨC ĐIỂM
Điều 5. Kết quả rèn luyện đư c đánh giá thông qua các tiêu chí và mức điểm như sau:
TIÊU CH ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá về th c h c tập
1.1. Không bị cấm thi học phần ở kỳ thi chính
1.2. Không vi phạm quy chế thi học kỳ
(Vi p ạ có b ê bả t ừ 10 đ ể /lầ )
1.3. Có tham gia NCKH, dự thi H
giỏi các cấp
1.4. Có tinh thần vư t khó, vươn lên trong học tập
2. Đánh giá về th c ch p hành nội u , u ch t ong nhà t ư ng
2.1. Không vi phạm quy chế H
, quy định nội – ngoại trú
2.2. hực hiện tốt công tác vệ sinh – môi trường
2.3. ham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp
Nếu vắ 01 buổ ô lý d c í đá
ừ 5 đ ể , có lý do trừ 1 đ ể
2.4. Chấp hành đúng thời gian, trang phục, đeo thẻ H
khi vào lớp
Mỗ lầ v p ạ
ừ1để
2.5. hực hiện đúng quy định về thời gian đóng học phí, các khoản phí,
BHYT
3. Đánh giá th c tham gia hoạt động chính t hội, v n hoá, v n
nghệ, thể dục thể thao, ph ng chống các tệ nạn
hội
3.1. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, hoạt động Đoàn - Hội, các
hoạt động ngoại khóa
(Mỗ lầ
ô
, ừ2để )
3.2. Tham gia các hội thi về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, ...
3.3. Không vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại
dâm, tệ nạn xã hội
4. Đánh giá về ph m ch t c ng d n và uan hệ cộng đ ng
4.1. Không vi phạm pháp luật an toàn giao thông
4.2. Có lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ,
g n bó với tập thể, với cộng đồng
4.3. ham gia hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng, như:
- Hiến máu nhân đạo
- Chiến dịch thanh niên tình nguyện
- Các hoạt động vì môi trường, an toàn giao thông
- Các hoạt động khác như: hăm gia đình chính sách, người có công với
cách mạng, người già neo đơn, trại trẻ mồ côi, tàn tật...
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5. Đánh giá về th c và t u tham gia phụ t ách l p, đoàn thể, t
ch c hác t ong nhà t ư ng ho c đạt được thành tích đ c iệt t ong
h c tập, n lu ện
.1 y viên BCH Đoàn trường, Hội inh viên, BCH chi đoàn, BCS lớp, Ban
điều hành câu lạc bộ ...
5.2. Tổ trưởng, cán sự bộ môn, đội tự quản K X
5.3. Các thành tích khác như:
- Đư c khen thưởng cấp trường ( ừ
về ọc ậpluy theo
ă ọc), thành phố, trung ương; đạt giải trong các hội thi, ...
- H
có nhiều đóng góp cho phong trào của khoa, trường (đư c các
phòng, khoa, trung tâm, Đoàn – Hội đề nghị)
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Chương 3
PHÂN LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Điều 6. Ph n loại t u
n lu ện.
1. Kết quả rèn luyện đư c xếp loại như sau:
a) ừ 90 đến 100 điểm
: Loại xuất s c
b) ừ 80 đến dưới 90 điểm
: Loại tốt
c) ừ 70 đến dưới 80 điểm
: Loại khá
d) ừ 60 đến dưới 70 điểm
: Loại trung bình khá
e) ừ 0 đến dưới 60 điểm
: Loại trung bình
f) ừ 30 đến dưới 0 điểm
: Loại yếu
g) Dưới 30 điểm
: Loại kém
2. Những H
bị kỷ luật trong học kỳ, kết quả rèn luyện đư c giới hạn như sau:
a) ừ mức kỷ luật cảnh cáo toàn trường trở lên không đư c vư t quá loại trung bình.
b) Mức kỷ luật khiển trách toàn trường, không đư c vư t quá loại trung bình khá.
Chương 4
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Điều 7. Hội đ ng đánh giá t u
n lu ện của HSSV c p T ư ng
Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của H
cấp trường là cơ quan tư vấn giúp
Hiệu trưởng xem xét, công nhận kết quả rèn luyện của HSSV.
1. Thành phần Hội đ ng
- Chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng phụ trách công tác H
- hường trực Hội đồng: rưởng phòng Công tác H
- y viên: rưởng các khoa quản lý H
- hư ký: Chuyên viên phòng Công tác HSSV
2. Nhiệm vụ của Hội đ ng
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- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của nhà trường, kết quả đánh giá của các lớp, đề
nghị của các Khoa, tiến hành họp xét kết quả rèn luyện của H
.
- Đề nghị Hiệu trưởng công nhận kết quả rèn luyện.
Điều 8. T ách nhiệm của các đơn v
1. Cố v n h c tập/Giáo viên chủ nhiệm
- Ghi lại tất cả thông tin liên quan về từng H
trên cơ sở các nội dung đánh giá theo
Điều 4 của quy định này để làm căn cứ cho việc xếp loại cuối học kỳ;
- ổ chức họp lớp, hướng dẫn H
tự đánh giá kết quả rèn luyện theo Hướng dẫn và
mức điểm do nhà trường quy định;
- Cùng ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lớp thống nhất mức điểm của từng H
;
- Thông qua kết quả rèn luyện trước tập thể lớp, có biên bản họp lớp kèm theo; Gửi
bảng tổng h p về khoa quản lý lớp học (mẫu 1) và Kết quả rèn luyện (mẫu 2)
- Lưu Phiếu đánh giá rèn luyện đến hết khóa học
2. Các khoa u n l HSSV
- ổ chức họp xét kết quả rèn luyện của H
, thành phần họp bao gồm:
+ rưởng khoa
+ Phó trưởng khoa phụ trách công tác H
+ oàn thể C H /G CN thuộc khoa
- Gửi đến phòng Công tác H
những kết quả sau:
+ Kết quả rèn luyện của các lớp (mẫu 2 – bản giấy và file excel)
+ Biên bản họp khoa (mẫu 3 - bản giấy)
- Lưu trữ Bảng tổng h p kết quả rèn luyện của các lớp đến hết khóa học.
3. Phòng Công tác HSSV
- Hướng dẫn nội dung đánh giá rèn luyện;
- Kiểm tra việc đánh giá rèn luyện của các khoa;
- ổng h p, trình Hội đồng đánh giá rèn luyện cấp trường họp xét;
- Lập quyết định trình Hiệu trưởng công nhận kết quả rèn luyện của H
.
Điều 9. Cách tính t u
n lu ện.
1. iệc đánh giá kết quả rèn luyện của từng H
đư c tiến hành theo từng học kỳ.
Kết quả rèn luyện học kỳ là cơ sở để tính kết quả rèn luyện năm học, khóa học.
2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt đư c của nội dung đánh giá. Làm tròn
đến hàng đơn vị.
3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của học kỳ 1 và học kỳ 2, làm tròn
đến phần nguyên.
4. Kết quả rèn luyện toàn khoá của H
là kết quả trung bình chung của điểm rèn
luyện các năm học của khóa học đã đư c nhân hệ số và đư c tính theo công thức sau.
N

R =

 r .n
i 1
N

i

n
i 1

i

i
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Trong đó:
- R là điểm rèn luyện toàn khóa
- ri là điểm rèn luyện của năm thứ i
- ni là hệ số của năm học thứ i đư c quy định như sau:
+ Năm học thứ 1
: Hệ số là 1
+ Năm học thứ 2
: Hệ số là 2
+ Năm học thứ 3
: Hệ số là 3
- N là tổng số năm học của khóa học.
Điều 10. Những t ư ng hợp h ng đánh giá.
1. Học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời (bả l u ế uả ọc ập, bị đì c ỉ ọc ập),
thì thời gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện. au khi học lại sau thời gian nghỉ học tạm
thời, H
đư c đánh giá như những H
bình thường.
2. Học sinh trong thời gian đư c ngừng học để củng cố kiến thức thì thời gian ngừng
học không tính điểm rèn luyện (Kết quả trong học kỳ đó là kết quả của học kỳ của năm học
trước của năm ngừng học)
3. Những H
không tự đánh giá rèn luyện theo thời gian và quy định của nhà
trường (không có lý do chính đáng hoặc những H
đã nghỉ học nhưng nhà trường chưa
xóa tên) thì kết quả là 0 điểm, xếp loại Kém.
Riêng trường h p có lý do chính đáng mà không tự đánh giá, H
có thể đánh giá bổ
sung hoặc GVCN/CVHT cùng với BC , BCH chi đoàn đánh giá cho H
đó.
Điều 11. Sử dụng t u
n lu ện.
1. H
có đầy đủ kết quả rèn luyện trong toàn khóa và kết quả này đư c lưu trong hồ
sơ quản lý H
của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập toàn khóa của HSSV tốt
nghiệp ra trường.
2. Kết quả rèn luyện của từng H
là cơ sở để xét khen thưởng, học bổng khuyến
khích học tập, học bổng khuyến học đối với H
nghèo vư t khó học tập, tr cấp xã hội
và các chế độ khác …
3. Học sinh, sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải ngừng học
một năm ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị
buộc thôi học.
Q. HIỆU TRƯỞNG
(Đ

)

Huỳnh Th Kim Cúc
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Mẫu 1
BỘ NÔNG NGHIỆP

P N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV
HỌC KỲ ..., NĂM HỌC 201.. - 201..
LỚP: ................ KHOA............

TT

Họ
Mã
và
HSSV
tên

Điểm từng tiêu chí
NỘI DUNG 1
1.1

1.2

KHOA XÁC NHẬN

1.3

NỘI DUNG 2
1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

NỘI DUNG 3

NỘI DUNG 4

NỘI DUNG

3.1

4.1

5.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.2

ổng
5.3

Đà Nẵng, ngày tháng năm 201..
CVHT/CVHT
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BỘ NÔNG NGHIỆP
P N
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
HỌC KỲ ..., NĂM HỌC 201.. - 201..
LỚP: ............ . KHOA.........

TT MÃ HSSV

HỌ

ÊN

NGÀY
SINH

ĐIỂM

XẾP LOẠI

GHI CHÚ

1
2
..

Đà Nẵng, ngày tháng năm 201..
CVHT/GVCN

KHOA XÁC NHẬN

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI

TT
1

SỐ LƯỢNG

TỈ LỆ

Xuất s c

2

ốt

3

Khá

4

Trung bình khá

5

Trung bình

6

Yếu

7

Kém
T ng cộng:
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BỘ NÔNG NGHIỆP
P N
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Khoa ...................
Kính gửi: Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của H
Căn cứ Biên bản họp đánh giá kết quả rèn luyện của H
Đề nghị Hiệu trưởng công nhận kết quả rèn luyện của H
TT
1
2
..

Lớp

ỉ số

Xuất s c

ốt

Khá

cấp rường

khoa ..... ngày:...
như sau:
TB Khá

T. Bình

Yếu

Kém

ổng cộng

NGƯỜI LẬP

Đà Nẵng, ngày tháng năm 201..
RƯỞNG KHOA
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