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QUY ĐỊNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA 

CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG PHƢƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-CĐPĐ ngày 23 tháng 12 

năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông 

Đà Nẵng) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy định này quy định về điều kiện để đạt danh hiệu thi đua 

và mức học bổng, khen thưởng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên (HSSV). 

2. Quy định này áp dụng đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV 

hệ chính quy.  

 

Chƣơng II 

TIÊU CHÍ, CÁCH XÉT VÀ MỨC HỌC BỔNG  

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

Điều 2. Nguyên tắc xét và công nhận danh hiệu thi đua 

HSSV  

1. Xét kết qủa từng học kỳ, HSSV nào đạt danh hiệu thi đua 

trong cả 2 học kỳ thì mới được xét danh hiệu thi đua cả năm; HSSV 

đạt danh hiệu thi đua tất cả các năm trong khóa học mới được xét 

danh hiệu thi đua toàn khóa học. 

2. Tiêu chí xét danh hiệu: Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện 

từng học kỳ, năm học, khóa học. 

3. Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có 

điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm 

học đó dưới mức trung bình. 

Điều 3. Tiêu chuẩn đạt danh hiệu thi đua đối với HSSV đào 

tạo theo niên chế: 

1. Đối với cá nhân HSSV:  

a. Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc. 
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b. Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau: 

1.1 Đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp:  

a. Đạt danh hiệu HSSV Khá:  

- Rèn luyện:  Xếp loại Khá trở lên. 

- Học tập: 

+) Điểm trung bình chung các học phần trong học kỳ đạt từ 7.0 

đến 7.9 

+) Điểm thi kết thúc của các học phần (lần 1) phải đạt điểm 7 

trở lên. 

b. Đạt danh hiệu HSSV Giỏi: 

- Rèn luyện:  Xếp loại Tốt trở lên. 

- Học tập: 

+) Điểm trung bình chung các học phần trong học kỳ đạt từ 8.0 

đến 8.9 

+) Điểm thi kết thúc của các học phần (lần 1) phải đạt điểm 8 

trở lên. 

c. Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc:  

- Rèn luyện:  Xếp loại Xuất sắc. 

- Học tập: 

+) Điểm trung bình chung các học phần trong học kỳ đạt từ 9.0 

đến 10 

+) Điểm thi kết thúc của các học phần (lần 1) phải đạt điểm 9 

trở lên. 

1.2 Đối với hệ Cao đẳng: 

a. Đạt danh hiệu HSSV Khá:  

- Rèn luyện:  Xếp loại khá trở lên. 

- Học tập:     

+) Điểm trung bình chung các học phần trong học kỳ đạt từ 

7.00 đến 7.99 

+) Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc các học phần 

(lần 1) phải đạt điểm 7 trở lên. 
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+) Điểm thi kết thúc các học phần (lần 1) phải đạt điểm 6 trở 

lên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b. Đạt danh hiệu HSSV Giỏi: 

- Rèn luyện:  Xếp loại Tốt trở lên. 

- Học tập:     

+) Điểm trung bình chung các học phần trong học kỳ đạt từ 

8.00 đến 8.99 

+) Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc các học phần 

(lần 1) phải đạt điểm 7 trở lên. 

+)  Điểm thi kết thúc các học phần (lần 1) phải đạt điểm 7 trở 

lên.  

c. Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc: 

- Rèn luyện:  Xếp loại Xuất sắc. 

- Học tập:     

+) Điểm trung bình chung các học phần trong học kỳ đạt từ 

9.00 đến 10 

+) Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc các học phần 

(lần 1) phải đạt điểm 8 trở lên. 

+) Điểm thi kết thúc các học phần (lần 1) phải đạt điểm 8 trở.  

2. Đối với tập thể lớp HSSV 

Danh hiệu tập thể lớp HSSV gồm 2 loại: Lớp HSSV Tiên tiến 

và Lớp HSSV Xuất sắc. 

- Đạt danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn 

sau: 

+ Có từ 25% HSSV đạt HSSV Khá trở lên; 

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên; 

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, 

bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên; 

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, 

tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi 

đua trong nhà trường. 
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- Đạt danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của 

danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt HSSV Giỏi 

trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc. 

Điều 4. Tiêu chuẩn đối với HSSV học theo tín chỉ phải đạt 

các điều kiện sau 

1. Đạt danh hiệu sinh viên Khá:  

a) Rèn luyện: Xếp loại Khá trở lên. 

b) Học tập:     

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.50 đến 3.19 

- Điểm thi kết thúc các học phần (lần 1) phải đạt điểm 7 trở lên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: 

a) Rèn luyện: Xếp loại Tốt trở lên. 

b) Học tập:     

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.20 đến 3.59 

- Điểm thi kết thúc các học phần (lần 1) phải đạt điểm 8 trở lên.  

c. Đạt danh hiệu hssv Xuất sắc: 

a) Rèn luyện: Xếp loại Xuất. 

b) Học tập:     

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.60 đến 4.00 

- Điểm thi kết thúc các học phần (lần 1) phải đạt điểm 9 trở lên.  

Điều 5. Mức học bổng khuyến khích học tập đối với cá nhân 

HSSV và mức khen thƣởng, hình thức khen thƣởng đối với tập 

thể lớp HSSV  

Được quyết định bởi HĐQT và Trưởng Ban tài chính nhà 

trường. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Trình tự xét khen thƣởng 

1. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cho HSSV, các lớp 

HSSV đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp HSSV. 

2. Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện 

của cá nhân và tập thể lớp cuối mỗi học kỳ, năm học và khóa học, 
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giáo viên chủ nhiệm lập danh sách gửi lên Thường trực Hội đồng thi 

đua khen thưởng khối HSSV (phòng Quản lý HSSV xem xét). 

3. Phòng Quản lý HSSV xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, 

khen thưởng khối HSSVcủa trường phê duyệt, sau đó trình Hiệu 

trưởng ra Quyết định công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể 

lớp HSSV. 

Điều 7. Tổ chức khen thƣởng. 

Việc tổ chức khen thưởng và trao học bổng khuyến khích học 

tập cho cá nhân và tập thể  lớp HSSVđược thực hiện vào cuối mỗi 

năm học. Riêng đối với HSSV năm cuối nhà trường sẽ xét danh hiệu 

và khen thưởng toàn khóa. 

                                                   HIỆU TRƢỞNG 

                                               (đã ký) 

                                                GS. TSKH. Phan Quang Xƣng 

 


