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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên  

học kỳ II, năm học 2020 - 2021 
 

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-ĐHKT ngày 21/6/2017 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đánh giá kết 

quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy theo học chế tín chỉ; 

Nhằm thực hiện đúng quy định, khách quan, chính xác việc đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên, phòng Công tác học sinh sinh viên (CTHSSV) thông báo tới Hội 

đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các Khoa, Viện đào tạo Quốc tế, Trung tâm 

Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ và Đà Lạt, Ban Cán sự lớp và toàn thể sinh viên hệ chính quy 

việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ II, năm học 2020-

2021, cụ thể như sau: 

1. Về thời gian và quy trình thực hiện: 

Thời gian Nội dung công việc Thực hiện 

Từ ngày 

06/9/2021 – 

16/9/2021 

- Sinh viên tự thực hiện việc chấm điểm rèn luyện của 

cá nhân theo Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

được đăng trên công Thông tin điện tử và nhập điểm 

theo đường Link sau: 

https://forms.gle/gXVUBL5v2fM8nn9u9 

(Yêu cầu bắt buộc đăng nhập bằng email nhà trường 

cung cấp để kê khai). 

- Để xem các minh chứng tham gia các hoạt động, 

phong trào rèn luyện của sinh viên trong học kỳ, sinh 

viên truy cập vào phần mềm Quản lý hoạt động của sinh 

viên của Đoàn trường theo đường Link: 

http://tuoitrekientruc.uah.edu.vn/quanlyhoatdong 
Sinh viên dùng MSSV vào mục tìm kiếm để xem các 

hoạt động đã tham gia. 

Đồng thời sinh viên nộp phiếu tự đánh giá và các minh 

chứng hoạt động khác cho Ban cán sự lớp (online). 

Lưu ý: Sinh viên không tham gia thực hiện đánh giá 

ĐRL hoặc không nộp phiếu đánh giá và minh chứng 

cho BCS lớp theo quy định mặc định nhận điểm 0. 

Sinh viên 

Từ ngày 

17/9/2021 – 

22/9/2021 

Phòng CTHSSV tổng hợp danh sách tổng số điểm rèn 

luyện của sinh viên các lớp gửi về Ban cán sự lớp. 

Phòng 

CTHSSV 

Từ ngày 

23/9/2021 – 

04/10/2021 

Ban cán sự chấm điểm, tổ chức họp tập thể Ban cán sự 

với sự tham gia của Cố vấn học tập; hoàn thành hồ sơ 

gửi về cho Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh 

viên cấp Khoa. 

(Hồ sơ bao gồm: Biên bản họp Ban cán sự lớp;Phiếu 

BCS các lớp 

https://forms.gle/gXVUBL5v2fM8nn9u9


đánh giá của từng sinh viên và Bảng điểm tổng hợp theo 

mẫu thống nhất). 

Lưu ý: Do tất cả thời gian của học kỳ 2 năm học 2020-

2021 đều học online nên: Phần ý thức học tập, chấp 

hành nội quy, quy chế thay vì sinh viên đi học trên 

trường, lớp thay bằng đánh giá ý thức qua việc thực 

hiện học tập online (giảng viên của khoa cung cấp 

thông tin cho Cố vấn học tập để trao đổi thống nhất với 

Ban cán sự lớp khi chấm điểm cho sinh viên) 

Từ ngày 

05/10/2021 – 

13/10/2021 

Hội đồng cấp Khoa chấm điểm, vào điểm rèn luyện của 

sinh viên các lớp và gửi kết quả về Thường trực Hội 

đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Trường. 

Hội đồng các 

Khoa 

Từ ngày 

14/10/2021 – 

21/10/2021 

- Hội đồng cấp Trường làm việc và công bố kết quả rèn 

luyện của sinh viên trên Cổng thông tin điện tử; 

- Giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của sinh viên theo 

quy định trước khi công bố quyết định chính thức. 

Thường trực 

Hội đồng cấp 

Trường 

Từ ngày 

22/10/2021 – 

26/10/2021 

Công bố Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của 

sinh viên học kỳ II, năm học 2020-2021. 

Hội đồng cấp 

Trường; 

Ban Giám hiệu 

 

2. Về Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

 Áp dụng mẫu Phiếu hiện hành được ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-

ĐHKT ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố 

Hồ Chí Minh (có mẫu Phiếu đính kèm phía dưới thông báo). 

3. Về các biểu mẫu liên quan 

Phòng CTHSSV đề nghị Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các Khoa, 

Viện đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo tại Cần Thơ và Đà Lạt, Ban cán sự các lớp 

cùng thống nhất thực hiện theo các biểu mẫu được gửi kèm thông báo này, nhằm tạo sự 

thuận lợi, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, bao gồm: 

 - Biểu mẫu số 1: Biểu mẫu họp Ban cán sự Lớp.  

 - Biễu mẫu số 2: Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện (biểu mẫu này dùng chung 

cho Ban cán sự lớp và Hội đồng cấp Khoa) 

 Trên đây là thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ 

chính quy học kỳ II, năm học 2020 - 2021. Phòng CTHSSV đề nghị Hội đồng đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên các Khoa, Viện đào tạo Quốc tế, Ban lãnh đạo Trung tâm đào 

tạo Cần Thơ và Đà Lạt, Ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên Trường quan tâm và 

thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định./.      

 

Nơi nhận: 
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Minh Vũ 

- BCN, HĐĐGKQRLSV Khoa (phối hợp); 

- Viện ĐTQT (phối hợp); 
- TT Đào tạo CT & ĐL (phối hợp); 

- Đoàn TN, Hội SV Trường (phối hợp); 

- Lưu: CTHSSV.HQT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
(Đã ký) 

 
 

ThS. KTS Nguyễn Huy Văn 
 


