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THÔNG BÁO 

Câu hỏi đánh giá thu hoạch đợt học tập  

“Sinh hoạt công dân - sinh viên” chất lượng cao đầu khóa, năm học 2019-2020 

 
Thực hiện theo Thông báo số 190731-1/TB-CLC ngày 31/7/2019 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 đầu khóa, năm học 2019-2020, 

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

nội dung như sau: 

1. Thời gian nộp bài thu hoạch: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 15/10/2019 

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 viết trên giấy A4. Ghi rõ MSSV, họ và tên, lớp, ký tên. 

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

01 bài liên quan đến công tác sinh viên. Mỗi bài đều phải trả lời tất cả các câu hỏi 

liên quan. Sinh viên làm chung hai bài thành một coi như không đạt yêu cầu.  

+ Sinh viên không nộp bài thu hoạch bị trừ điểm rèn luyện theo tiêu chí đánh giá 

rèn luyện đã được ban hành. 

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

Công tác sinh viên, 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 (3đ): Anh/chị hiểu thế nào là học phần bắt buộc, học phần tự chọn, 

học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành, học phần tương 

đương và học phần thay thế? Vì sao phải thực hiện đúng quy định học phần tiên 

quyết, học phần học trước?  

Câu 2 (2đ): Anh/chị hãy trình bày Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học 

đối với sinh viên chính quy Viện đào tạo chất lượng cao? 

  



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

Câu 1 (5đ): Anh/chị hãy nêu các hoạt động về học tập, chính trị, văn hóa, 

văn nghệ, thể thao, xã hội, tình nguyện của lớp dự định thực hiện cho học kỳ 1, 

năm học 2019-2020 này (mỗi nội dung ít nhất một hoạt động)? 

Câu 2 (2đ): Anh/chị hãy nêu phân loại đánh giá kết quả rèn luyện và mức 

điểm tương ứng?  

Câu 3 (3đ): Anh/ chị hãy nêu các hành vi sinh viên không được làm theo 

Quy chế công tác sinh viên? 
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