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THÔNG BÁO
v/v Kể hoạch đánh giá điêm rèn luyện của sinh viên

học kỳ I, năm học 2020- 2021

Thực hiện quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường
Đại học Phenikaa về công tác sinh viên; triển khai kế hoạch năm học 2020-2021; {%iuiyiiiii?i"if
1. 0ối «ượng: E
- Sinh viên hệ đại học chính quy các khóa 14, 13; 12; 11 và các lớp K10 Dược
học.
2. Quy trình chấm điểm rèn luyện:
Công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ I, năm học 2020
- 2021 được thực hiện dựa trên phiếu đánh giá trực tuyến theo quy trình như sau:
- Bước 1: Sinh viên truy cập vào địa chỉ website: http://diemrenluyen.phenikaa-
uni.edu.vn. Căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, sinh viên tự đánh giá điểm
rèn luyện của mình theo từng tiêu chí được mô tả trong Phụ lục 1 Quy định đánh
giá diểm rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết
định số 393/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV ngày 26/12/2018 của Hiệu tưrưởng Trường Đại
học Phenikaa.
- Bước 2: Lớp trưởng thay mặt Ban cán sự lớp đánh giá điểm rèn luyện của từng
thành viên trong lớp theo phân quyền tại website.
- Bước 3: Cán bộ quản lý lớp tổ chức họp lớp (trực tuyến) xem xét và thông qua

mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết
quả và phải được trên 50% ý kiến đồng ý của tập thể lớp và phải có biên bản kèm
theo Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
(BMOI.CTSV.BBH). Cán bộ quản lý lớp xác nhận kết quả họp lớp và báo cáo kết
quả lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật cấp Khoa.



- Bước 4: Hội đồng khen thưởng và kỷ luật cấp Khoa tổ chức họp thông qua, ghi

nhận kết quả đánh giá của từng sinh viên và đề nghị Trưởng khoa công nhận.
Thành phần Hội đồng khen thưởng và kỷ luật cấp Khoa theo quy định của Trường.

- Bước 5: Dựa trên kết quả họp của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật cấp Khoa,
cán bộ quản lý lớp đánh giá điểm rèn luyện của từng sinh viên trong lớp trên
website theo phân quyền.

- Bước 6: Hoàn thiện hổ sơ đánh giá của Khoa, nộp bản cứng và bản mềm về
Hội đồng cấp Trường (qua Phòng CTSV) trước ngày 05/07/2021 theo biểu mẫu
BMO2.CTSV.BTH (các bản cứng có chữ ký của cán bộ lớp, cán bộ quản lý lớp và
trưởng Khoa). Hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên (kết
quả đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên từng lớp và tông hợp đánh giá kết
quả rèn luyện của các lớp thuộc quản lý của khoa); Để xuất danh sách sinh viên
được khen thưởng học kỳ 1 năm học 2020 2021 (BMO3.CTSV.DNKTI.
Lưu ý: Hướng dẫn truy cập và thực hiện đánh giá điêm rèn lyện trực tuyến đối
với sinh viên, lớp trưởng, Thầy, Cô cán bộ lớp được gửi kèm hoặc download tại
Cống thông tin quản lý đào tạo: http://qldt.phenikaa-uni.edu.vn.
3. Thời hạn xét điểm rèn luyện
- Lớp sinh viên: từ ngày 18/6/2021-30/6/2021
- Cấp khoa: từ ngày 01/7/2021 14/7/2021
4. Thời gian được xem xét tính điểm rèn luyện cho các hoạt động
Sinh viên chỉ kê khai các hoạt động mà mình có tham gia được tổ chức trong
khoảng thời gian từ ngày 01/9/2020 31/01/2021.
Trên đây là kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối
với sinh viên đại học hệ chính quy, đề nghị các phòng/khoa và cá nhân liên quan
nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị các em
sinh viên, thầy cô quản lý lớp và đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác sinh
viên để được hỗ trợ kịp thời.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành (để b/e);
- Các khoa chuyên môn:
- Lưu VT, CTSV.
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PGS.TS Lê Hiếu Học



TRUÒNG ĐAI HOC PHENIKAA
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BMOI. CTSV. BBH

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VỊT NAM
Độc lập-Tựdo-Hạnhphúc

BIÊN BÃN HOP LÓP
ĐÁNH GIÁ KÉT QUÃ RỀN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

HQC KỲ I,NÃM HQC 2020 - 2021

Lóp:....nsnn·n··· c· c· c·<<<<<<·<<<<n··

Thời gian họp:.....nsn<<<<<<< << <<<n<.<...... Địa điểm họp:....·n<<<<<< <<<<< << < · · ··
Nội dung: Tổ chức họp lớp đánh giá kết quả rền luyện sinh viên.
I. Thành phần tham dự:
1. Chủ toạ (cán bộ quản lý lớp):.....nn<<<<< <<< < < < < <r<r<< r < r < <r< <<< <r< < << <r < <<< < r < << < • · · ·

2.'[hư ký: Sinh viên...snnrcc· r· ·•<· · r· · ·r · rr< · r· rr<c · r· < <<<<· < r · ·· < • < · <· < < · <· · r· · · · · • ·

3. Tình hình sinh viên tham dự họp lớp:
- Tổng số:.....nn<·<·..: - Số có mặt: ....n<<<<<..: - Số vắng mặt:....nn<·<<cr · c<ccc··
I. Danh sách sinh viên vắng mặt

Vắng mặt
TT Họ tên MSSV

Có phép Không phép

1

2

- g

HHI. Kết quả đánh giá:

1. Số sinh viên điền phiếu đánh giá kết quả rèn luyện:....nnn<<<<r<<rr<<<rcr<<<<s..
2. Số sinh viên không điền phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sẽ được xếp loại kém (đạt

không điểm): ....·..., gồm những sinh viên có tên sau:

TT Họ tên MSSV Ghi chú

1

2

+ 4



3. Số sinh viên không tham gia họp lớp xét điểm rèn luyện (vắng mặt không ký do) bị
hạ một bậc xếp loại rèn luyện và có điểm bẳng với điển cận dưới của loại sau khi bị hạ
bậc:

TT Họ và tên MSSV Xếp loại Xếp loại sau khi
trước khi bị hạ bị hạ (trừ 1 bậc)

1

2

4+

4. Tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp:

TT Xếp loại Khung điểm Số lượng Tỉ lệ %

1 Xuất sắc Từ 90 đến 100 điểm

2 Tốt Từ 80 đến dưới 90 điểm

Khá Từ 65 đến dưới 8O điểm

4 Trung bình Từ 5O đến dưới 65 điểmt

5 Yếu Từ 35 đến dưới 50 điểm

7 Kém Dưới 35 điểm

4. Đề xuất, kiến nghị:

Cuộc họp kêt thúc vào lúc....-..ngày ......tháng.......năm.....n ·< · · ··

Đại diện Ban cán sự lớp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:-
Sinh viên nộp phiếu đánh giá nhưng vắng mặt mà không được sự đổng ý của CB@L sẽ

bị hạ một bậc xếp loại điêm rèn luyện.
CBOL nộp Biên bản này về Văn phòng khoa'Trường đế lưu.



BMO2. CTSV. BTH

TRUÒNG ĐAI HOC PHENIKAA

KHOA.nn··················

TONG HQP ĐÁNH GIÁ KET QUẢ RỀN LUYEN CỦA SINH VIÊN

Lớp:..

Ngành:...

Khóa:...

Stt Mã SV Tên SV Ngày sinh Điểm RL Xếp loại Ghi chú

1

--
2

-3
4

5

6

7

- g

TRUÓNG KHOA

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGUờI LẠP BIEU



BMOS. CTSV. ĐNKT

TRUÒNG ĐAI HQC PHENIKAA

KHOA ..n+······+········· ·

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẺ NGHỊ KHEN THUÓNG

HỌC KỲ I, NÃM HQC 2020-2021

STT Họ và tên Lớp Điểm TBC
Xếp loại Danh hiệu
rèn luyện đề nghị

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số SV đề nghị khen thưởng: SV. Trong đó:

SV Xuất sắc: .
SVGiỏi: ..·<·<< · · · · · ·
Khá:..n< · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Cán bộ lớp: ...n·····-.
Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TRUÓNG KHOA NGUÒI LAP BIEU



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO
TRUờNG ĐAI HOC PHENIKAA

Phụ lục l

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NA
Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

Hà Nội, ngày
PHIÉU ĐÁNH GIÁ

Kết quả rèn luyện sinh viên
Học kỳ I- Năm học 2020- 2021

tháng năm 20

Họ và tên:...nnnn<r<r<<r< << << < < <r<<<< << << <r <<< < < < ·<s... Ngày sinh:..../.....l......

Mã Sinh viên :...n<. .... Lớp:....n<<<<<<<<<<<r< << <.... Khoá:..........(20....... 20.......)

Điểm TBCHK.............Xếp loại học tập..

Sinh Đánh giá
Nội dung đánh giá viên tư của ban CBQLL

đánh giá cán sự lớp
1. Đánh giá về ý thức học tập (tối da 20 điểm)

a. Ý thức và thái độ trong học tập (tối đa 8 điểm)
- Đi học đầy đủ và đúng giờ (4 điểm):
- Thực hiện dầy đủ. nghiêm túc các bài tập (2 điểm)
- Tích cực xây dựng bài học trên lớp (2 điêm)
b. Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật,
các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt
động nghiên cứu khoa học (tối đa 2 điểm) I

- Ý tuhức và thái độ tích cực tham gia (2 diểm)
c. Y thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi (tối
da 3 điểm)
- Không vi phạm quy chế thi và kiểm tra (3 điểm)
d. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học
tập (tối đa 2 điểm)
- Sinh viên có tinh thẩn vượt khó trong học tập đạt điểm
trung bình chung học tập (TBCHT) trong học kì từ 6.5
trở lên (2 điểm)

e. Kết quả học tập (tối đa 5 điểm)
- Có điêm TBCHT đạt 9 10 (5 điểm);
- Có điểm TBCHT đạt 8 8.99 (4 điểm):
- Có điểm TBCHT đạt 7 7.99 (3 điểm):



- Có điểm TBCHT đạt 6 6.99 (2 điểm):
- Có điểm TBCHT đạt 5 5.99 (1 điểm):
2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy
định trong cơ sở giáo dục đại học (tối đa 25 điểm)
a. Y thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành,
của cơ quan chỉ đạo câp trên được thực hiện trong
Trường
- Không vi phạm các nội quy., quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (5 diểm)
b. Y thức chấp hành các nội quy, quy định và các quy
định khác được áp dụng trong Trường (tối đa 20 điểm):
- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi học tập nội quy. quy
dịnh do Trường tổ chức (5 điểm);:
- Tham gia dầy đủ các buổi học chính trị trong tuần sinh
hoạt công dân -sinh viên (3 điểm):
- Chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy thư viện của
Trường (2 điểm);
- Không vi phạm nội quy ký túc xá, địa bàn nơi cư trú (2
dđiểm):

- Tự giác thực hiện và tích cực tuyên truyển vận động
bạn bè thực hiện tốt nội quy, quy chế trong Trường (3
điểm):
- Đóng học phí dầy đủ và đúng hạn (5 điểm).
3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính
trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống
tội phạm và các tệ nạn xã hội (tối đa 20 điểm)
a. Y thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện
về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao:
- Tham gia đầy đủ, tích cực vận động mọi người tham gia
các hoạt dộng chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể
thao do các cấp tổ chức (10 điểm)
b. Y thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện,
công tác xã hội:
- Tham gia một lĩnh vực (3 điểm);
- Tham gia nhiều lĩnh vực (5 diểm).
c. Tham gia tuyên truyền, phòng chông tội phạm và các
tệ nạn xã hội:
- Tham gia một hoạt động (3 điểm);
- Tham gia nhiểu hoạt động (5 điểm).
4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng
đồng (tối đa 25 điểm)



- Nghiêm túc chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước tưrong cộng đồng (10 điểm)
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội có thành tích
dược ghi nhận, biểu dương. khen thưởng (6 điểm)
- Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó
khăn, hoạn nạn (9 điểm)

5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác
cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong Trường hoặc
sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập,
rèn luyện (tối đa 10 điểm)
a. Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công
việc của sinh viên được phân công nhiệm vụ quản lý
lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên và các tổ chức
khác trong Trường:
Cấp trưởng 3 điểm. cấp phó 2 điểm. ủy viên 1 điểm nếu:
- Tập thể doàn viên sinh viên dự thi các học phần đạt yêu
cầu từ 80% trở lên trong lần thi thứ nhất. trong đó có 25%
đạt từ 3.0 ưrở lên:
b. Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức
Đảng, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác trong
Trường:
Cấp ưrưởng 3 điểm. cấp phó 2 điểm. ủy viên 1 điểm nếu:
- Có số sinh viên không được dự thi hoặc bỏ thi các học
phần không vượt quá 5% hoặc:
- Không có sinh viên nào bị kỉ luật.
c. Sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực và các hoạt
động chung của lớp, tập thể khoa và trường (2 điêm)
d. Sinh viên đạt được các thành tích đặc biệt trong
học tập, rèn luyện (2 điểm)

Tổng cộng

Xếp hạng rèn luyện

QUÁN LÝ LÓP/
CÓ VÁN HỌC TÀP

TM. BAN CÁN SUự LÓP
LÓP TRUỔNG

SINH VIÊN
4?


