
HƯỚNG DẪN 
Tuần đánh giá rèn luyện HK1, 2020-2021 

Từ 01/3/2021 đến 12/3/2021 
 

Theo Kế hoạch đánh giá rèn luyện đã thông báo: http://clc.ut.edu.vn/thong-bao-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021/ 

1. Sinh viên tự đánh giá trên phiếu vào cột sinh viên đánh giá từ 22/02/2021 đến 27/02/2021 

- Mẫu phiếu: https://drive.google.com/file/d/1FEGqg3g8INLck7yrtiaWUiSDknyU_c4c/view?usp=sharing 

- Tra cứu dữ liệu đánh giá online: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VPGWINGUeaC0uyrJlAijq4-N4puCCUTEy1TBOBxMO-s/edit?usp=sharing 

- Tiêu chí 1a, 1c, 1d, 1đ, 1e, 2a, 2b bắt buộc đánh giá theo dữ liệu đánh giá online. Nếu có sai sót gửi support kèm minh chứng để được điều chỉnh.  

- Các tiêu chí khác có thể tự bổ sung và đánh giá theo đúng qui định https://drive.google.com/file/d/1P6Cs-rPFmcmK20S3-

rxXMdq8osk86Scp/view?usp=sharing. Gửi minh chứng cho ban cán sự để ban cán sự kiểm tra và đánh giá. 

 

2. Ban cán sự lớp đánh giá từ 01/3/2021 đến 06/3/2021 

- Ban cán sự nhận phiếu của sinh viên, kiểm tra minh chứng và đánh giá vào cột lớp đánh giá trên phiếu. Sinh viên không nộp phiếu ban cán sự tự in 

phiếu và đánh giá 0 điểm. 

- Tra cứu dữ liệu đánh giá online: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VPGWINGUeaC0uyrJlAijq4-N4puCCUTEy1TBOBxMO-s/edit?usp=sharing 

- Tiêu chí 1a, 1c, 1d, 1đ, 1e, 2a, 2b bắt buộc ban cán sự đánh giá theo dữ liệu đánh giá online 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VPGWINGUeaC0uyrJlAijq4-N4puCCUTEy1TBOBxMO-s/edit?usp=sharing. Các tiêu chí khác ban cán sự 

kiểm tra minh chứng và đánh giá theo đúng qui định https://drive.google.com/file/d/1P6Cs-rPFmcmK20S3-rxXMdq8osk86Scp/view?usp=sharing  

- Ban cán sự nhập kết quả vào bảng tổng hợp đánh giá theo mẫu: https://drive.google.com/file/d/1rzWdYI3yOWFDXoktx-l160Qfw2-

pca2b/view?usp=sharing . Danh sách lớp download tại: https://drive.google.com/file/d/1bN_2aJbSEvGGgxaBMaFoQK40eCr9OAv-

/view?usp=sharing  

- Ban cán sự gửi Bảng tổng hợp đánh giá qua email clc@ut.edu.vn trước ngày 7/3/2021, tiêu đề: Đánh giá rèn luyện HK1, 2020-2021, lớp … 

 

3. Ban cán sự nộp đánh giá từ 8/3/2021 đến 12/3/2021 lên Viện (chưa có chữ ký của GVCN) 

- Tất cả các Phiếu đánh giá cá nhân (cá nhân và ban cán sự ký).  

- Bảng tổng hợp đánh giá (ban cán sự ký) 

- Bảng đánh giá ban cán sự https://drive.google.com/file/d/13frm9xw-_LkR2BjQowl6v8MwK1kYULwN/view?usp=sharing (chưa có chữ ký của GVCN) 

- Qui định thời hạn nộp: 

+ 08/3/2021: dành cho khóa 2017 trở về trước nộp 

+ 09/3/2021: dành cho khóa 2018 nộp 

+ 10/3/2021: dành cho khóa 2019 nộp 

+ 11, 12/3/2021: dành cho khóa 2020 nộp 

 BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN CLC 
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