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 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 --- o0o --- --- o0o --- 

 

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ  

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN ITEC 
(Đính kèm Quyết định số 01/ITEC-CTSV-QĐ ban hành ngày 15/10/2015) 

 

- Căn cứ Quyết định số 521/KHTN-CTSV ban hành ngày 11/06/2012 của Phòng Công tác Sinh viên 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM; 

- Căn cứ vào tình hình và đặc điểm của Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) về việc thực hiện Quy chế 

đánh giá Điểm rèn luyện; 

- Giám đốc Trung tâm ITEC hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên ITEC như 

sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

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

 Văn bản này hướng dẫn việc đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên ITEC bao gồm: Đánh giá kết 

quả rèn luyện và khung điểm; phân loại kết quả và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện; tổ chức 

đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá. 

 Văn bản này áp dụng đối với tất cả Sinh viên ITEC từ khóa 2013. 

2. Mục đích 

Việc đánh giá kết quả rèn luyện tại ITEC nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo sinh 

viên ITEC phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp. 

3. Yêu cầu 

 Việc đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên là việc làm thường xuyên.  

 Quá trình đánh giá phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và dân chủ. 

 Đưa ra được những định hướng, nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp, tạo điều kiện cho Sinh viên có 

môi trường rèn luyện.  

4. Nội dung đánh giá và thang điểm 

4.1 Thang điểm: Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100. 

4.2 Nội dung đánh giá Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên là đánh giá tinh thần học 

tập, phẩm chất đạo đức, lối sống của từng Sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt: 

 Ý thức và kết quả học tập (tối đa 30 điểm); 

 Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường (tối đa 30 điểm); 

 Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động ngoại khóa (tối đa 40 điểm); 

 Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp Sinh viên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác 

quản lý các tổ chức sinh viên thuộc Trung tâm ITEC (tối đa 10 điểm); 

 Các thành tích đặc biệt cấp Tỉnh/Thành phố trở lên trong học tập, rèn luyện (tối đa 10 điểm). 
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II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ KHUNG ĐIỂM 

1. Ý thức học tập: tối đa 30 điểm.  

Căn cứ để xác định là:  

o Kết quả thực hiện quy chế học vụ 

o Kết quả học tập chính khóa và Anh ngữ 

o Danh sách tham gia các buổi hội thảo/seminar chuyên ngành 

1.1 Kết quả thực hiện quy chế học vụ (đăng ký học phần, học tập, kiểm tra, thi kết thúc học phần, 

đồ án tốt nghiệp): +20đ/năm, mỗi lần vi phạm (có biên bản) giảm trừ 3đ. Tùy theo mức độ 

lỗi vi phạm sẽ chịu các hình thức kỷ luật khác.  

1.2 Kết quả học tập:  

- Điểm trung bình tích lũy của cả năm học (tính đến thời điểm xét của Phòng giáo vụ) 

GPA Thang 4 
Điểm cộng Chương trình Công 

nghệ thông tin 
Chương trình Khoa 

học Quản lý 
Từ 1.70 – cận 3.00 Từ 2.00 – cận 3.00 +5 đ 

Từ 3.00 – 4.00 Từ 3.00 – 4.00 +10 đ 

- Sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của khóa học được +20 điểm 

1.3 Ý thức hoàn thành yêu cầu Anh ngữ: 

- Sinh viên đi thi IELTS/TOEFL iBT có gửi kết quả về ITEC +5đ/lần thi 

- Sinh viên đạt IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên +10đ 

Chỉ xét trên kết quả IELTS Academic và TOEFL iBT. 

1.4 Sinh viên tham gia các lớp chuyên đề học thuật, sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu khoa học do 

Trường/Trung tâm tổ chức: +5đ/hoạt động. 

Nếu tổng điểm phần 1 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 30 điểm, số điểm 

vượt quá sẽ được chuyển cho năm học tiếp theo. 

 

2. Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà Trường: tối đa 30 điểm. 

Căn cứ xác định là kết quả thực hiện: 

o Quy chế Học sinh – sinh viên 

o Quy chế về công tác  Sinh viên ngoại trú, nội trú 

o Các Qui chế - Qui định của Trung tâm Đào tạo ITEC và Student Handbook của các 

Trường Đối tác  

2.1 Kết quả Chấp hành nội quy, quy chế trong Trường: +20đ/năm, mỗi lần vi phạm (có biên 

bản) giảm trừ 3đ. Tùy theo mức độ lỗi vi phạm sẽ chịu các hình thức kỷ luật khác. 

2.2 Các buổi sinh hoạt toàn khóa: Tham gia +5đ/lần. 

2.3 Tham gia các khảo sát sinh viên chung do ITEC triển khai: +5đ/bản khảo sát (không bao 

gồm các khảo sát sau mỗi hoạt động ngoại khóa, lớp chuyên đề đơn lẻ và khảo sát sau mỗi môn học) 

Nếu tổng điểm phần 2 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 30 điểm, số điểm vượt 

quá sẽ được chuyển cho năm học tiếp theo. 
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3. Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động ngoại khóa và quan hệ cộng đồng: tối đa 40 điểm  

Căn cứ để xác định là ý thức và kết quả hoạt động ngoại khóa của Sinh viên, các hoạt động xã hội, 

mối quan hệ cộng đồng, tinh thần giúp đỡ bạn bè, cưu mang người gặp khó khăn… được xác nhận và đánh 

giá bởi Phòng CTSV ITEC, Ban Điều Hành (BĐH) Chi Hội Sinh viên ITEC, Trưởng các CLB.  

3.1 Thành viên của 1 Câu lạc bộ do ITEC thành lập: 

- Thành viên thường xuyên (từ 50% số buổi trở lên): +10 điểm 

3.2 Tham gia các cuộc thi/hoạt động ngoại khóa do ITEC hoặc các đơn vị thuộc Trường 

ĐHKHTN tổ chức: +8đ/lần. 

3.3 Cộng tác viên các sự kiện do Văn phòng ITEC tổ chức: +8đ/lần 

3.4 Tham gia các lần huy động lực lượng cấp Trường/Trung tâm: +8đ/lần. 

Nếu tổng điểm phần 3 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 40 điểm, số điểm vượt 

quá sẽ được chuyển cho năm học tiếp theo. 

 

4. Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp Sinh viên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác 

quản lý các tổ chức sinh viên thuộc Trung tâm ITEC: tối đa 10 điểm  

4.1    Lớp trưởng, Trưởng các CLB, Ban Điều Hành Chi hội Sinh viên ITEC: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:     +10đ 

4.2   Tất cả các Sinh viên trong lớp: 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của lớp (50%): +5đ 

Nếu tổng điểm phần 4 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 10 điểm, số điểm vượt 

quá sẽ được chuyển cho năm học tiếp theo. 

 

5.  Sinh viên có thành tích đặc biệt cấp Tỉnh/Thành phố trở lên khác trong năm xét điểm rèn 

luyện (tối đa 10 điểm): +5đ/Mỗi thành tích 

Nếu tổng điểm của cả 5 mục vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm là 100 điểm, số điểm vượt 

quá sẽ được xem xét chuyển cho năm học tiếp theo. Mỗi chứng chỉ/giải thưởng chỉ quy về 1 đầu mục 

để tính điểm rèn luyện, không tính 2 lần. Những hoạt động có cộng điểm rèn luyện sẽ có ghi chú trên 

thông báo của từng hoạt động. 
 

III. PHÂN LOẠI  KẾT QUẢ 

1. Kết quả rèn luyện năm học và toàn khóa được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, 

trung bình, yếu và kém. 

- Từ 90 đến 100 điểm:   loại xuất sắc; 

- Từ 80 đến dưới 90 điểm:   loại tốt; 

- Từ 65 đến dưới 80 điểm:   loại khá; 

- Từ 50 đến dưới 65 điểm:   loại trung bình; 

- Từ 30 đến dưới 50 điểm:   loại yếu; 

- Dưới 30 điểm:    loại kém. 
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2. Những Sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được 

vượt quá loại trung bình. 

3. Những Sinh viên diện ngừng học do kết quả học tập yếu hoặc xếp loại rèn luyện kém trong cả năm 

học, hoặc bị kỷ luật đình chỉ học tập đưa về địa phương rèn luyện, nếu phấn đấu tốt, được nhà trường 

xem xét cho trở lại học tiếp thì điểm rèn luyện của năm bị ngừng học hoặc bị đình chỉ học tập 

được xếp loại trung bình. 

4. Những Sinh viên nghỉ học có thời hạn vì lý do cá nhân (có quyết định cho nghỉ học và quyết định 

học lại của Phòng Giáo vụ) khi được xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính điểm 

rèn luyện. 

 

IV. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện 

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên cấp trường là cơ quan tư vấn giúp Giám đốc xem 

xét, công nhận kết quả rèn luyện của từng Sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc. 

a) Thành phần Hội đồng gồm: 

 Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Trung tâm ITEC. 

 Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng Công tác Sinh viên ITEC. 

 Các uỷ viên: Trưởng các Phòng/Bộ phận có liên quan. 

b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên ITEC: căn cứ vào các quy định 

hiện hành, trên cơ sở đề nghị của Ban Điều Hành Chi Hội Sinh viên ITEC, Ban Cán sự lớp, các trưởng 

Câu lạc bộ, trưởng ban tổ chức các cuộc thi và các đơn vị liên quan tiến hành xem xét, đánh giá kết quả 

rèn luyện của Sinh viên, đề nghị Giám đốc công nhận. 

2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện trong năm học 

- Phòng Giáo vụ và Bộ phận Anh ngữ chịu trách nhiệm đánh giá điểm rèn luyện mục II.1. 

- Phòng CTSV ITEC chịu trách nhiệm đánh giá điểm rèn luyện mục II.2. 

- Chi hội SV ITEC chịu trách nhiệm đánh giá điểm rèn luyện mục II.3, II.4, II.5. 

- Mỗi mục đánh giá cần có bảng ghi nhận điểm rèn luyện cụ thể có xác nhận của người phụ trách 

đơn vị. 

- Trước mỗi hoạt động/sự kiện cần công bố mức điểm rèn luyện cụ thể sẽ áp dụng. Sau mỗi hoạt 

động cần công bố công khai đến sinh viên bảng danh sách sinh viên được cộng hoặc bị trừ điểm 

rèn luyện cụ thể. 

- Tất cả bảng ghi nhận điểm rèn luyện của các đơn vị cần được gửi về Phòng CTSV ITEC qua 

email trước ngày 10/09 hàng năm. 

- Phòng CTSV ITEC chịu trách nhiệm tổng hợp, xếp loại, công bố kết quả rèn luyện của sinh viên 

vào cuối mỗi năm học. 

- Kết quả rèn luyện toàn khóa được đính kèm trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên kể từ năm 

học 2016-2017. 
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3. Đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa 

3.1 Sinh viên nghỉ học tạm thời (có đơn xin tạm hoãn học tập và quyết định cho phép hoãn), khi nhà 

trường xem xét cho học tiếp (có đơn chấp thuận cho học tiếp) thì thời gian nghỉ học không tính điểm 

rèn luyện. 

3.2 Điểm rèn luyện toàn khoá là trung bình chung của điểm rèn luyện các năm học của khoá học đã 

được nhân hệ số và được tính theo công thức sau: 








N

i
i

N

i
ii

n

nr

R

1

1

.

 

Trong đó: 

a) R là điểm rèn luyện toàn khoá; 

b) ri là điểm rèn luyện của năm học thứ i; 

c) ni là hệ số của năm học thứ i, do Giám đốc quy định theo hướng năm học sau dùng hệ số cao 

hơn hoặc bằng năm học liền kề trước đó; 

d) N là tổng số năm học của khoá học.  

3.3 Hệ số năm học: 

-  Năm 1    hệ số  1.1 

- Năm 2    hệ số  1.3 

- Năm 3    hệ số  1.2 

- Từ năm 4   hệ số  1.0 

4. Sử dụng kết quả rèn luyện 

4.1 Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng Sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý Sinh 

viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng Sinh viên khi ra trường. 

4.2 Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng. 

4.3 Kết quả phân loại rèn luyện trong năm học là một trong những căn cứ để: 

- Xét cấp các loại học bổng và thi đua khen thưởng. 

- Xét cấp chế độ chính sách (nếu ITEC có áp dụng). 

5. Quyền khiếu nại: 

Sinh viên có quyền khiếu nại về việc đánh giá kết quả rèn luyện tạm thời. Đơn khiếu nại gửi đến Lớp 

trưởng trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả rèn luyện tạm thời. Sau khi nhận kết quả 

khiếu nại do Lớp trưởng gửi đến, Trung tâm sẽ giải quyết và trả lời cho Sinh viên theo quy định hiện 

hành. 

 GIÁM ĐỐC 

 (Đã ký) 

 PGS. TS. VŨ HẢI QUÂN 


