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THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên”  

Chất lượng cao giữa khoá năm học 2017-2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 474/KH-ĐHGTVT ngày 24/7/2017 của Hiệu trưởng Nhà 
trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017-2018, Viện 
Đào tạo chất lượng cao tổ chức “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Giữa khóa năm 
học 2017-2018 và thông báo đến toàn thể sinh viên chất lượng cao như sau:  

1. Đối tượng và hình thức tham gia học tập:  

a. Đối tượng: Sinh viên đang theo học bậc đại học hệ chính quy chương trình 
chất lượng cao khóa 2015 và 2016. 

b. Hình thức:  

- Bắt buộc, không thu phí. 

- Sinh viên tự nghiên cứu các nội dung theo yêu cầu học tập và nộp bài thu 
hoạch đánh giá đúng quy định.  

2. Nội dung học tập: 

- Quy chế đào tạo của Trường (theo khóa) và của Viện Đào tạo chất lượng cao. 

- Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 
(ban hành theo Quyết định số 316/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/8/2017). 

- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy (ban hành theo 
Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017). 

- Quy định phối hợp giữa Nhà trường, Người học và Gia đình trong quá trình 
đào tạo người học hệ chính quy (ban hành theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHGTVT ngày 
01/8/2017). 

- Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường (ban hành theo Quyết định số 
295/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/5/2017). 

Các văn bản này sinh viên có thể tải và xem trên các website: 

+ Viện Đào tạo chất lượng cao: clc.ut.edu.vn 

+ Phòng Đào tạo: daotao.ut.edu.vn 

+ Phòng CTCT&QLSV:  gts.edu.vn  

3. Thời gian học: từ ngày ban hành thông báo.  



4. Cách thức nộp bài thu hoạch:  

- Sinh viên bắt đầu nhận câu hỏi thu hoạch trên trang thông tin điện tử của Viện 
Đào tạo chất lượng cao từ ngày 23/4/2018 và nộp bài thu hoạch vào giờ hành chính 
các ngày thứ 6 hàng tuần, hạn chót nộp ngày 18/5/2018. 

- Sinh viên làm bài thu hoạch đánh giá bằng hình thức đánh máy vi tính. Thể 
thức trình bày file: định dạng Microsoft Word, bảng mã chữ Unicode, phông chữ 
Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.15, căn tất cả các lề 2 cm, khổ giấy A4.  

- Trong nội dung thu hoạch, sinh viên phải ghi rõ các thông tin: mã số sinh 
viên, họ và tên, lớp, nội dung các câu hỏi và phần trả lời tương ứng.  

- Sinh viên in và nộp bài thu hoạch cho cán bộ lớp. Cán bộ lớp tập hợp và nộp 
tại BP Công tác sinh viên – Viện Đào tạo chất lượng cao (phòng C201, lầu 2 khu C, 
Cơ sở chính).  

5. Biện pháp quản lý và xử lý:  

- Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc có bài 
thu hoạch được đánh giá không đạt sẽ bị trừ điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-
2018 tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Mức trừ điểm sẽ 
căn cứ vào quy chế và tùy theo quá trình hoàn thành của sinh viên. 

- Kết thúc đợt sinh hoạt, Viện CLC tổng hợp danh sách và báo cáo kết quả, tình 
hình sinh viên tham gia cho Ban Giám hiệu thông qua phòng CTCT&QLSV. 

- Ban cán sự các lớp chất lượng cao khóa 2015 và 2016 có trách nhiệm thông 
tin đến sinh viên thuộc đối tượng tham gia học tập đúng quy định, đảm bảo đạt yêu cầu 
của Viện Đào tạo chất lượng cao.  

- Sinh viên sau khi hoàn thành đợt sinh hoạt phải thường xuyên theo dõi các 
thông báo của Viện CLC liên quan đến kết quả đánh giá để đảm bảo quyền lợi. 

Viện CLC đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực 
hiện những nội dung thông báo này. 

Trân trọng./.  
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