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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
học kỳ I, năm học 2016 - 2017
Thực hiện thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2015 của 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”, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (ĐT&CTSV)
thông báo tới sinh viên các lớp về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học
2016-2017, cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2017.
2. Nội dung và quy trình thực hiện:
- Sinh viên tải mẫu Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện tại địa chỉ:
http://portal.uah.edu.vn.
- Sinh viên ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và tự chấm điểm vào ô “điểm đánh giá
của sinh viên”, sau đó nộp về cho Ban cán sự lớp.
- Ban cán sự lớp cùng với Ban chấp hành Chi đoàn, Ban chấp hành Chi hội thống nhất,
xem xét và chấm điểm vào ô “điểm đánh giá của lớp”.
- Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn và Ban chấp hành Chi hội tổ chức họp lớp,
thông báo kết quả chấm điểm; thông qua mức điểm của từng sinh viên trên cơ sở phải được
quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể sinh viên trong lớp và phải có biên bản kèm theo.
- Ban cán sự lớp tổng hợp danh sách và điểm số rèn luyện của sinh viên gửi về Phòng
ĐT&CTSV. (Tổng hợp và sắp xếp Phiếu theo thứ tự sinh trong lớp)
Lưu ý: Riêng sinh viên học tại hai cơ sở Đà Lạt và Cần Thơ thì liên hệ trực tiếp Cán
bộ phụ trách tại cơ sở để nhận Phiếu đánh giá. Sau khi Ban cán sự lớp hoàn thành nội dung
và quy trình thực hiện trên thì nộp về cho Cán bộ phụ trách cơ sở để gửi về cho phòng Đào
tạo và Công tác sinh viên.
Phòng ĐT&CTSV đề nghị Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn, Ban chấp hành
Chi hội và sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian quy định./.
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