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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 
 

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 7  năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; 

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-ĐHXDMT ngày 27 tháng 12 năm 2011 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy”; 

Căn cứ Quy định số 318/QĐ-ĐHXDMT, ngày 22 tháng 12 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung “Quy định thực hiện quy chế 

đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung”; 

Xét đề nghị của Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Phòng Tổ chức hành 

chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định về quy trình đánh giá kết quả rèn luyện 

cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 

      Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

      Điều 3. Các đơn vị trực thuộc, Giáo viên cố vấn và sinh viên chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 
 

 Nơi nhận: 

- Như điều 3;  

- Lưu TCHC, CTHSSV. 

  

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Tâm 
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       MIỀN TRUNG 

QUY  TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊNTRƯỜNG 

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       ngày      tháng    năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) 
 

 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hướng dẫn quy trình thực hiện đánh 

giá kết quả rèn luyện cho sinh viên như sau: 

    Bước 1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên tham mưu cho Hội đồng ra Thông 

báo đánh giá kết quả rèn luyện (1 tháng trước khi kết thúc học kỳ). 

Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện cá nhân. Mẫu phiếu đánh giá rèn 

luyện lấy tại Khoa hoặc tải từ Website http://phongcongtacsinhvien.muce.edu.vn/.  

Bước 2. Các đơn vị lập danh sách khen thưởng, phạt trừ điểm rèn luyện (có 

minh chứng kèm theo) gửi về Khoa có quản lý sinh viên và Phòng công tác HS-SV 

để theo dõi. Thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Cụ thể là: 

- Phòng Công tác HS-SV: nội, ngoại trú, tác phong, nghỉ học,v.v… 

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng: sinh viên vi phạm Quy chế thi; 

- Phòng Tài chính kế toán: sinh viên vi phạm Quy chế chưa đóng học phí; 

- Phòng Quản lý đào tạo: sinh viên vi phạm Quy chế thư viện; 

- Đoàn thanh niên: các hoạt động thưởng, phạt điểm (minh chứng); 

- Các đơn vị khác: sinh viên có thưởng hoặc bị phạt điểm rèn luyện. 

 

Hình 1. Quy trình đánh giá điểm rèn luyện 

http://phongcongtacsinhvien.muce.edu.vn/


Bước 3. Khoa quản lý sinh viên tổng hợp danh sách SV được thưởng, phạt trừ 

điểm rèn luyện gửi cho giáo viên CVHT. Thời gian thực hiện 5 ngày. 

Bước 4. Giáo viên cố vấn tổ chức họp lớp bình xét công khai kết quả rèn luyện 

của từng sinh viên. Kết quả phải được ≥ 50% ý kiến đồng ý của tập thể lớp. 

Giáo viên cố vấn học tập chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả đánh 

giá điểm rèn luyện của sinh viên. Gửi hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện về Khoa và 

Phòng Công tác HS-SV. Hồ sơ gồm có: 

 Hồ sơ gửi khoa: 

- Biên bản họp lớp; 

- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của từng cá nhân của lớp; 

- Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của lớp (minh chứng kèm theo, nếu có); 

 Hồ sơ gửi phòng Công tác HS-SV: 

- Biên bản họp lớp; 

- Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của lớp; 

Thư ký khoa kiểm tra kết quả. Đề nghị lớp điều chỉnh nếu có thiếu sót. 

Bước 5. Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa 

 Thành lập hội đồng đánh giá rèn luyện cấp khoa; 

 Phê duyệt kết quả điểm rèn luyện cấp Khoa; 

 Gửi hồ sơ và biên bản họp về thường trực Hội đồng đánh giá kết quả rèn 

luyện cấp Trường (Phòng Công tác HS-SV). Hồ sơ gồm có: 

- Biên bản họp đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa; 

- Danh sách điểm rèn luyện của từng lớp có xác nhận Trưởng Khoa; 

- Bảng tổng hợp kết quả điểm rèn luyện.  

 Cập nhật kết quả điểm rèn luyện vào phần mềm quản lý Đào tạo BSC.  

Bước 6. Công khai kết quả điểm rèn luyện của sinh viên  

Khoa công bố công khai kết quả điểm rèn luyện của SV. Xử lý các khiếu nại 

của SV. Thời gian thực hiện 5 ngày, kể từ khi Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện 

cấp Khoa họp và kết luận.  

 

 

Hình 2. Phân bổ thời gian thực hiện 

Bước 7. Tổ chức họp xét thông qua hội đồng cấp Trường 

- Thành lập hội đồng đánh giá rèn luyện cấp Trường; 

- Thường trực hội đồng Phòng Công tác HS-SV tiếp nhận toàn bộ hồ sơ 

đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa, kiểm tra (yêu cầu Khoa, Giáo viên cố vấn và 

lớp sinh viên điều chỉnh nếu sai sót); 

- Họp Hội đồng cấp trường xét điểm rèn luyện học kỳ, năm học. 



- Hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt bảng tổng hợp 

kết quả rèn luyện toàn Trường (thường trực hội đồng Phòng Công tác HS-SV); 

- Thông báo kết quả đánh giá kết quả điểm rèn luyện và lưu trữ. 
 

 Nơi nhận: 

- Như điều 3;  

- Lưu TCHC, CTHSSV. 

  

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Tâm 

 


