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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
 

Số: 1802/TB-ĐHTN 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Đắk Lắk, ngày 18 tháng 8 năm 2021     

 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

học kỳ II và năm học 2020 – 2021  

 

Kính gửi:  - Lãnh đạo các khoa; 

   - Trợ lý các khoa; 

- Cố vấn học tập các lớp; 

- Ban cán sự các lớp. 

 

Do tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, để đảm bảo kế hoạch học tập 

và xét học bổng cho sinh viên, Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các Khoa tổ chức đánh 

giá kết quả rèn luyện (ĐGKQRL) của sinh viên học kỳ II năm học 2020 - 2021 và cả 

năm học 2020 - 2021. Việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện (ĐGKQRL) của sinh 

viên được thực hiện theo hình thức trực tuyến. 

1. Quy trình đánh giá 

- Sinh viên tự đánh giá KQRL. Phiếu đánh giá lấy ở đường link sau: 

https://drive.google.com/file/u/2/d/1NiKz_pleBgoNU6FKSTqD7EcZRILj9Utd/vie

w?usp=drive_open 

- Sau khi sinh viên tự đánh giá, sinh viên nộp file về cố vấn học tập. 

- CVHT tổ chức họp lớp trực tuyến để tổ chức đánh giá và thông qua mức điểm 

đánh giá của từng sinh viên. 

- CVHT xác nhận kết quả ĐGRL của sinh viên và lớp, chuyển Biên bản họp, 

Bảng điểm lớp và phiếu điểm của sinh viên đến Hội đồng ĐGKQRL cấp Khoa. 

- Hội đồng cấp Khoa tổ chức họp xét trực tuyến, tổ chức đánh giá và thông qua 

mức điểm của sinh viên, gửi hồ sơ về Hội đồng ĐGKQRL cấp Trường (qua Phòng 

Công tác sinh viên). 

2. Hồ sơ gửi về Hội đồng ĐGKQRL cấp Trường 

- Biên bản họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Khoa. 

- Bảng điểm rèn luyện của các lớp sinh viên đã được Hội đồng cấp Khoa thông qua. 

- Bảng tổng hợp ĐGKQRL của Khoa. 

3. Thời gian thực hiện 

- Đối với lớp: hoàn thành trước ngày 30/8/2021. 

- Đối với cấp khoa: hoàn thành trước ngày 10/9/2021. 

https://drive.google.com/file/u/2/d/1NiKz_pleBgoNU6FKSTqD7EcZRILj9Utd/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/u/2/d/1NiKz_pleBgoNU6FKSTqD7EcZRILj9Utd/view?usp=drive_open
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Hồ sơ ĐGKQRL gửi về Hội đồng ĐGKQRL cấp Trường (qua Phòng Công tác 

sinh viên bằng văn bản và file mềm. Người nhận: chuyên viên Trương Quỳnh Như, 

email: tqnhu@ttn.edu.vn). 

Lưu ý: Đối với các lớp chưa có đủ điểm học tập thì tạm thời chưa thực hiện 

ĐGRL của sinh viên. Khi có đầy đủ kết qủa học tập của sinh viên, các khoa tổ chức 

thực hiện đánh giá theo quy định. 

Các văn bản liên quan đến việc ĐGKQRL của sinh viên được đăng tải trên 

website Nhà trường. 

Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các khoa nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: HCTH, CTSV. 

 K/T HIỆU TRƯỞNG 
P. HIỆU TRƯỞNG 

Đã kí 

 

NGUYỄN VĂN NAM 
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