MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
1. Điểm rèn luyện là gì? Thang điểm rèn luyện được tính như thế nào?
Trả lời: Điểm rèn luyện là điểm đạt được khi đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo
đức, lối sống của sinh viên trên năm mặt đánh giá, theo thang điểm 100, cụ thể:
Các mặt đánh giá

Stt

Khung điểm

1

Đánh giá về ý thức tham gia học tập

Từ 0 đến 20 điểm

2

Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Từ 0 đến 25 điểm
nhà trường

3

Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, Từ 0 đến 20 điểm
văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ
nạn xã hội

4

Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng

5

Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, Từ 0 đến 10 điểm
các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên đạt
được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện

Từ 0 đến 25 điểm

Điểm rèn luyện ở từng mặt đánh giá không được phép vượt quá khung điểm quy
định.
2. Điểm rèn luyện dùng để làm gì?
Trả lời: Điểm rèn luyện dùng để đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh
viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học, theo mức như sau:
Điểm rèn luyện

STT

Xếp loại rèn luyện

1

Từ 90 đến 100 điểm

Xuất sắc

2

Từ 80 đến 89 điểm

Tốt

3

Từ 65 đến 79 điểm

Khá

5

Từ 50 đến 64 điểm

Trung bình

6

Từ 35 đến 49 điểm

Yếu

7

Dưới 35 điểm

Kém

3. Sinh viên phải làm gì để có điểm rèn luyện?
Trả lời: Sinh viên đạt mức điểm rèn luyện tối thiểu xếp loại Trung bình khi thực
hiện tốt các yêu cầu đối với người học: chấp hành các quy định, quy chế, nội quy nhà
trường, văn hóa UEH; tham gia sinh hoạt lớp; thực hiện tốt công tác nội, ngoại trú; chấp

hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia học
tập Tuần sinh hoạt công dân.
4. Làm cách nào để tăng điểm rèn luyện?
Trả lời: Sinh viên gia tăng điểm rèn luyện của mình bằng cách:
-

Tham gia các hoạt động ngoại khóa do Trường hoặc địa phương tổ chức;

-

Thành viên hoạt động tại các câu lạc bộ, đội, nhóm của Trường;

-

Làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân hàng năm;

-

Tham gia và hoàn thành nhiệm vụ công tác ban cán sự lớp, công tác Đoàn – Hội;

-

Hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của lớp, khoa, viện, trường;

-

Đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.

5. Trường hợp nào bị trừ điểm rèn luyện?
Trả lời: Sinh viên bị trừ điểm rèn luyện khi không thực hiện tốt các yêu cầu đối với
người học, vi phạm nội quy, quy định, quy chế nhà trường hoặc khi có hành vi gây ảnh
hưởng xấu đến công tác tổ chức các hoạt động.
6. Có được bảo lưu điểm rèn luyện khi sinh viên chuyển khóa không? Nếu được
thì sinh viên phải làm gì để được bảo lưu điểm?
Trả lời: Sinh viên được bảo lưu điểm rèn luyện đã được công nhận khi chuyển
khóa. Việc bảo lưu và chuyển điểm do nhà trường thực hiện. Trường hợp sinh viên khi đã
chuyển khóa vẫn tham gia tích lũy điểm rèn luyện cùng với khóa sau được xem như đánh
giá kết quả rèn luyện mới và nhà trường sử dụng kết quả này để thực hiện đánh giá về sau.
7. Kết quả đánh giá rèn luyện được sử dụng để làm gì?
Trả lời:
Kết quả rèn luyện từng học kỳ, năm học và toàn khóa học của sinh viên được lưu
trong hồ sơ quản lý sinh viên của Trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét
khen thưởng – kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc
làm thêm, xét miễn giảm chi phí, dịch vụ và sinh hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác
theo quy định.
Kết quả rèn luyện toàn khoá học của sinh viên là căn cứ để xét làm khóa luận tốt
nghiệp và được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập khi tốt nghiệp ra trường.
Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được xem xét biểu dương, khen thưởng.
Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm
ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo.
Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị
buộc thôi học.

8. Trường hợp nào bị xét ngừng học, thôi học theo quy định đánh giá kết quả rèn
luyện sinh viên?
Trả lời: Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém (điểm rèn luyện <50) trong hai
học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo. Sinh viên bị
xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.
9. Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp
không?
Trả lời: Điểm rèn luyện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét chuyên ngành và
xếp loại tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sinh viên xếp loại rèn luyện kém sẽ bị xét ngừng học,
thôi học, khi đó sẽ không được xét chuyên ngành và tốt nghiệp.
10. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên như thế nào?
Trả lời: Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của từng học kỳ được thực hiện
theo quy trình sau:
 Bước 1: Tiếp nhận thông tin, hướng dẫn
Đối với sinh viên đầu khóa: tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học;
Đối với sinh viên giữa khóa, cuối khóa: tham gia Sinh hoạt lớp buổi 1.
 Bước 2: Tích lũy điểm rèn luyện.
 Bước 3: Kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện đã được trường cập nhật tại
www.ctct.ueh.edu.vn
 Bước 4: Họp lớp đánh giá giá kết quả rèn luyện sinh viên (tham gia Sinh hoạt
lớp buổi 2)
 Bước 5: Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp khoa, viện họp xem
xét kết quả đánh giá của khoa, viện
 Bước 6: Các đơn vị có trách nhiệm liên quan tổng hợp các nội dung đánh giá
thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
 Bước 7: Thường trực Hội đồng cấp trường tổng hợp, xem xét toàn bộ hồ sơ đánh
giá kết quả rèn luyện.
 Bước 8: Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất kết quả đánh giá.
 Bước 9: Công bố kết quả đánh giá rèn luyện để sinh viên kiểm tra, thực hiện
khiếu nại, giải trình, bổ sung (nếu có).
 Bước 10: Hiệu trưởng xem xét và ban hành quyết định công nhận kết quả.
11. Nếu không tham gia đánh giá kết quả rèn luyện sẽ bị xử lý như thế nào? Có bị
ngừng học hay không?
Trả lời: Nếu sinh viên không tham gia đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ nào
sẽ bị trừ điểm rèn luyện dựa trên mức điểm tối thiểu của học kỳ đó. Sinh viên không tham

gia đánh giá kết quả rèn luyện chưa bị xét ngừng học nếu không rơi vào trường hợp xếp
loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp.
12. Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, SV liên hệ ở đâu?
Trả lời: Phòng Công tác chính trị chịu trách nhiệm thực hiện các công việc này.
Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên có thế đến trực tiếp
Phòng A218 (số 59C, Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. HCM) trong giờ làm việc (sáng
từ 07g30 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 16g30) từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần (trừ
ngày nghỉ, lễ); hoặc liên hệ qua số điện thoại 3 829 4242, email ctct@ueh.edu.vn.
13. Kết quả rèn luyện không cập nhật đủ các hoạt động mà SV đã tham gia, tại sao
như vậy?
Trả lời: Điểm rèn luyện tích lũy của sinh viên đạt được từ việc tham gia các hoạt
động do trường cập nhật dựa trên kết quả thống kê của các đơn vị tổ chức. Có một số trường
hợp thống kê thiếu hoặc sai, dẫn đến kết quả rèn luyện của sinh viên không được cập nhật
đủ hoạt động đã tham gia. Khi gặp trường hợp này, sinh viên báo lại với đơn vị chủ quản
tổ chức các hoạt động này để bổ sung, điều chỉnh, cụ thể:
-

Đối với hoạt động do trường tổ chức: Phòng Công tác chính trị;

-

Đối với hoạt động Đoàn – Hội tổ chức: Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh
viên.

14. Tại sao khi họp lớp thông báo điểm rèn luyện, nhưng sau khi trường công bố
điểm, có trường hợp thay đổi điểm? Khi gặp trường hợp như trên, sinh viên phải làm
gì?
Trả lời: Điều này xảy ra do ba lý do:
-

Khi họp lớp cuối học kỳ, có một số hoạt động chưa được cập nhật vào điểm rèn
luyện của sinh viên do đơn vị tổ chức chưa thống kê và gửi kết quả về trường. Do
đó, khi nhận đủ kết quả, trường vẫn cập nhật vào hệ thống đánh giá để đảm bảo
quyền lợi của sinh viên. Cá biệt có một số trường hợp, do đơn vị tổ chức thống kê
sai, dẫn đến ban đầu, có sinh viên không tham gia hoạt động nhưng vẫn có điểm rèn
luyện; sau đó, thực hiện điều chỉnh dẫn đến giảm điểm rèn luyện.

-

Sinh viên bị trừ điểm rèn luyện chưa đưa vào kết quả khi họp lớp mà phải thông qua
Hội đồng đánh giá cấp trường để xem xét, thông qua. Trường hợp này sinh viên sẽ
bị hạ điểm so với điểm thông báo tại lớp.

-

Một số lớp không ghi đầy đủ các chức vụ được cộng điểm rèn luyện trong Biên bản
họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện, do đó, trường không có căn cứ để cộng điểm
cho những sinh viên này.

Khi gặp trường hợp này, sinh viên có thể khiếu nại, giải trình, bổ sung kết quả đánh
giá rèn luyện của mình sau khi trường công bố kết quả đánh giá. Thời gian thực hiện khiếu
nại, giải trình, bổ sung được thông báo cùng với kết quả đánh giá, thông thường từ 01 đến
02 tuần đầu tiên của học kỳ kế tiếp.

15. Ngoài điểm rèn luyện này, còn có loại điểm rèn luyện nào khác nữa không?
Trả lời: Hiện nay, bên cạnh điểm rèn luyện dùng để đánh giá kết quả rèn luyện sinh
viên (thường gọi là điểm rèn luyện sinh viên), còn có điểm rèn luyện dùng để đánh giá kết
quả rèn luyện đoàn viên (thường gọi là điểm rèn luyện đoàn viên). Sinh viên thường nhầm
lẫn giữa hai loại điểm này. Đây là hai kênh đánh giá khác nhau, do đó khung điểm, thang
điểm, mức điểm và cách thức đánh giá cũng khác nhau. Vì vậy, khi sinh viên tham khảo
kết quả thống kê các hoạt động đã tham gia tại trường từ nhiều nguồn thông tin khác nhau
như website của Đoàn – Hội hoặc của Phòng Công tác chính trị, sẽ có mức điểm rèn luyện
khác nhau. Tuy nhiên, từng mức điểm đã được quy định cụ thể theo mục đích đánh giá, vì
vậy, chỉ có điểm rèn luyện công bố tại website www.ctct.ueh.edu.vn mới được sử dụng để
đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

