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TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 
VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC  

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

 
Hà Nội, ngày …… tháng 12 năm 2017 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 
CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 
Họ và tên sinh viên: …………...…………………………………………………………... 
MSSV:……………….……..; Lớp: ………………………….…………………………… 
 

TT Nội dung đáng giá Điểm 
tối đa 

Điểm đánh giá của 
SV Lớp 

I. Ý thức tham gia học tập (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 20 điểm) 
1 Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 8   
2 Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra 4   
3 Không phải thi lại môn nào (tính đến thời điểm xét) 3   
4 Có cố gắng vượt khó trong học tập 2   
5 Tham gia một trong các CLB học thuật, NCKH, ngoại ngữ do 

Trường/ Viện/ Đoàn TN hoặc HSV tổ chức 
2   

6 Tham gia NCKH hoặc dự thi Olimpic môn học 1   

Tổng điểm phần I:   

II. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 25 điểm) 
7 Không vi phạm nội quy của Trường, Viện, Lớp 10   
8 Không vi phạm các chủ trương, định hướng, phong trào hoạt 

động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan của Đảng và 
Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hợp pháp phát động 

8   

9 Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người 
xung quanh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, các quy 
định về giữ gìn vệ sinh công cộng, ý thức bảo vệ cảnh quan, 
môi trường của Nhà trường 

7   

Tổng điểm phần II:   

III. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, phong trào (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 
20 điểm) 

10 Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn 
nghệ, thể thao của Lớp 

10   

11 Là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào của 
lớp 

4   

12 Được tham dự lớp học nhận thức về Đảng/ được kết nạp 
Đảng/ là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ/ Đoàn viên ưu tú 

3   

13 Được khen thưởng trong các hoạt động phong trào 3   

Tổng điểm phần III:   

IV. Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 25 điểm) 
14 Không vi phạm đường lối chính Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước 
10   

15 Có tinh thần giúp đỡ bạn bè trong học tập, trong cuộc sống 7   
16 Tham gia các hoạt động tập thể hướng tới lợi ích cộng đồng 4   
17 Tích cực tham gia công tác tổ chức các hoạt động tập thể lớp 4   
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Tổng điểm phần IV:   

V. Ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, đoàn thể (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 10 
điểm) 

18 Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động chung của lớp, tập 
thể trong Trường 

3   

19 Là Chi ủy viên chi bộ Đảng, Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành 
Đoàn, Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 

3   

20 Là Chi ủy viên chi bộ Đảng, Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành 
Đoàn, Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được 
cấp trên khen thưởng 

2   

21 Được khen thưởng từ cấp Tỉnh/ Thành trở lên vì đạt các 
thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào 

2   

Tổng điểm phần V:   

Tổng điểm sinh viên đạt được = Tổng điểm các phần I+II+III+IV+V+VI   

Tổng điểm sinh viên đạt được bằng chữ là: ….…………………………………………………………. 
Lưu ý:  

- Sinh viên bị kỉ luật mức khiển trách có điểm rèn luyện không quá loại khá. 
- Sinh viên bị kỉ luật mức cảnh cáo có điểm rèn luyện không quá loại trung bình. 

- Sinh viên đang trong quá trình bị đình chỉ học tập thì không đánh giá. 
- Sinh viên không nộp phiếu đánh giá được xếp loại kém và đạt 0 (không) điểm. 

- Sinh viên nộp phiếu đánh giá nhưng vắng mặt tại buổi họp đánh giá mà không được sự 
đồng ý của Chủ nhiệm lớp sinh viên sẽ bị hạ một bậc xếp loại và đạt điểm cận dưới của 
bậc sau khi hạ. 
 

SINH VIÊN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN  
BAN CÁN SỰ LỚP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ NHIỆM LỚP 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

Trương Đặng Việt Thắng 
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TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 
VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC  

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

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2018 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 
CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 
Họ và tên sinh viên: …………...…………………………………………………………... 
MSSV:……………….……..; Lớp: ………………………….…………………………… 
 

TT Nội dung đáng giá Điểm 
tối đa 

Điểm đánh giá của 
SV Lớp 

I. Ý thức tham gia học tập (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 20 điểm) 
1 Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 8   
2 Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra 4   
3 Không phải thi lại môn nào (tính đến thời điểm xét) 3   
4 Có cố gắng vượt khó trong học tập 2   
5 Tham gia một trong các CLB học thuật, NCKH, ngoại ngữ do 

Trường/ Viện/ Đoàn TN hoặc HSV tổ chức 
2   

6 Tham gia NCKH hoặc dự thi Olimpic môn học 1   

Tổng điểm phần I:   

II. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 25 điểm) 
7 Không vi phạm nội quy của Trường, Viện, Lớp 10   
8 Không vi phạm các chủ trương, định hướng, phong trào hoạt 

động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan của Đảng và 
Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hợp pháp phát động 

8   

9 Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người 
xung quanh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, các quy 
định về giữ gìn vệ sinh công cộng, ý thức bảo vệ cảnh quan, 
môi trường của Nhà trường 

7   

Tổng điểm phần II:   

III. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, phong trào (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 
20 điểm) 

10 Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn 
nghệ, thể thao của Lớp 

10   

11 Là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào của 
lớp 

4   

12 Được tham dự lớp học nhận thức về Đảng/ được kết nạp 
Đảng/ là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ/ Đoàn viên ưu tú 

3   

13 Được khen thưởng trong các hoạt động phong trào 3   

Tổng điểm phần III:   

IV. Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 25 điểm) 
14 Không vi phạm đường lối chính Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước 
10   

15 Có tinh thần giúp đỡ bạn bè trong học tập, trong cuộc sống 7   
16 Tham gia các hoạt động tập thể hướng tới lợi ích cộng đồng 4   
17 Tích cực tham gia công tác tổ chức các hoạt động tập thể lớp 4   
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Tổng điểm phần IV:   

V. Ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, đoàn thể (Khung điểm đánh giá: Từ 0 đến 10 
điểm) 

18 Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động chung của lớp, tập 
thể trong Trường 

3   

19 Là Chi ủy viên chi bộ Đảng, Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành 
Đoàn, Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 

3   

20 Là Chi ủy viên chi bộ Đảng, Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành 
Đoàn, Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được 
cấp trên khen thưởng 

2   

21 Được khen thưởng từ cấp Tỉnh/ Thành trở lên vì đạt các 
thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào 

2   

Tổng điểm phần V:   

Tổng điểm sinh viên đạt được = Tổng điểm các phần I+II+III+IV+V+VI   

Tổng điểm sinh viên đạt được bằng chữ là: ….…………………………………………………………. 
Lưu ý:  

- Sinh viên bị kỉ luật mức khiển trách có điểm rèn luyện không quá loại khá. 
- Sinh viên bị kỉ luật mức cảnh cáo có điểm rèn luyện không quá loại trung bình. 

- Sinh viên đang trong quá trình bị đình chỉ học tập thì không đánh giá. 
- Sinh viên không nộp phiếu đánh giá được xếp loại kém và đạt 0 (không) điểm. 

- Sinh viên nộp phiếu đánh giá nhưng vắng mặt tại buổi họp đánh giá mà không được sự 
đồng ý của Chủ nhiệm lớp sinh viên sẽ bị hạ một bậc xếp loại và đạt điểm cận dưới của 
bậc sau khi hạ. 
 

SINH VIÊN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN  
BAN CÁN SỰ LỚP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ NHIỆM LỚP 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

Trương Đặng Việt Thắng 

 



  



 

 

 

 

 

 

 


