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THÔNG BÁO 

Về việc Công bố nội dung câu hỏi đánh giá thu hoạch đợt học tập  

“Sinh hoạt công dân - sinh viên” chất lượng cao giữa khoá, năm học 2017-2018 

 
Thực hiện theo Thông báo số 20180327-1/TB-CLC ngày 27/3/2018 của Viện 

trưởng Viện đào tạo chất lượng cao về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công 

dân - sinh viên” chất lượng cao giữa khoá, năm học 2017-2018, 

Viện CLC thông báo đến người học thuộc đối tượng tham gia học tập một số 

nội dung như sau: 

1. Nhắc lại thời gian nộp bài thu hoạch: giờ hành chính các ngày thứ 6 hàng tuần, 

hạn chót nộp 16h30 ngày 18/5/2018 

2. Cách thức nộp bài thu hoạch: 

+  Sinh viên trả lời các câu hỏi đánh giá thu hoạch theo nội dung tại mục 3. 

+ Bài thu hoạch được đánh máy vi tính, thể thức trình bày: 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 theo mẫu đính kèm. 

+  Mỗi sinh viên nộp 02 bài thu hoạch, 01 bài liên quan đến công tác đào tạo, 01 bài 

liên quan đến công tác sinh viên. Sinh viên làm chung hai bài thành một coi như 

không đạt yêu cầu.  

+  Sinh viên in (in 2 mặt và bấm các trang liên quan đến nhau nếu làm nhiều tờ)  và 

ký tên vào bài thu hoạch.  

+  Sinh viên nộp bài thu hoạch cho cán bộ lớp, cán bộ lớp tập hợp và nộp vàogiờ 

hành chính thứ 6 hàng tuần cho BP Công tác sinh viên – Viện Đào tạo chất lượng 

cao, phòng C207B hoặc C201, lầu 2, khu C, cơ sở 1. 

3. Câu hỏi đánh giá thu hoạch: 

a) Câu hỏi liên quan đến công tác đào tạo: 

Câu 1: Anh/Chị hãy cho biết quy định về việc cảnh báo kết quả học tập và 

buộc thôi học đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường ĐH GTVT 

TP.HCM? 



Câu 2: Anh/Chị hãy cho biết những điều kiện cần để xét và công nhận tốt 

nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại 

Trường ĐH GTVT TP.HCM? 

Câu 3: Anh/Chị hãy cho biết những trường hợp sinh viên bị cấm thi kết thúc 

học phần theo quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường ĐH GTVT TP.HCM? 

Câu 4: Anh/Chị hãy cho biết quy trình, thủ tục miễn thi, miễn học ngoại ngữ 

đối với sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao năm 2018?  

b) Câu hỏi liên quan đến công tác sinh viên: 

Câu 1: Anh/Chị hãy nêu một số nội dung quan trọng đối với người học khi 

thực hiện của Quy tắc ứng xử trong Nhà trường? 

Câu 2: Anh/Chị hãy trình bày quan điểm của mình về quy định phối hợp 

thông tin giữa Nhà trường, Người học và Gia đình trong quá trình đào tạo 

người học hệ chính quy? 

Câu 3: Anh/Chị hãy cho biết các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã 

hội nào sinh viên cần tham gia tích cực để đạt điểm rèn luyện cao, mỗi hoạt 

động bao nhiêu điểm? 

Câu 4: Anh/Chị hãy cho biết những trường hợp nào vi phạm 1 lần duy nhất 

buộc thôi học trong quy chế công tác sinh viên? 
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