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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN 

TT NỘI DUNG 

CHÍNH QUY 

(thang điểm 10) 

VỪA LÀM VỪA HỌC 

(thang điểm 10) 
GHI CHÚ 

TCCN 
CAO ĐẲNG 

(tín chỉ) TCCN 
CAO ĐẲNG 

(Niên chế) 

1 

Điểm đánh giá 

quá trình 

Làm tròn đến  

một chữ số thập phân 

(VD: 5,1; 6,7…) 

Làm tròn đến một chữ số 

thập phân 

(VD: 5,1; 5,2…) 

Làm tròn đến  

một chữ số thập phân 

(VD: 5,1; 6,7…) 

Làm tròn đến  

một chữ số thập phân 

(VD: 8,1; 8,2…) 

Làm tròn đến 

phần nguyên 

theo nguyên 

tắc có điểm lẻ 

<0,5 thì quy 

tròn thành 0; 

có điểm lẻ từ 

0,5 đến <1,0 

thì quy tròn 

thành 1,0. 

Tỷ trọng 
(điểm quá trình) 40%  Không quá 50% 40% Không quá 50% 

Công thức tính 

Trung bình cộng củaKiểm 

tra thường xuyên(Hệ số 1) 

và Kiểm tra định kỳ (Hệ 

số 2) 

(Số bài Kiểm tra định 

kỳcăn cứ theo số đvht của 

học phần) 

Được qui định trong Đề 

cương chi tiết học phần 

Trung bình cộng của 

Kiểm tra thường 

xuyên(Hệ số 1) và Kiểm 

tra định kỳ (Hệ số 2) 

(Số bài Kiểm tra định 

kỳcăn cứ theo số đvht của 

học phần) 

Được qui định trong Đề 

cương chi tiết học phần 

2 

Điểm chấm 

bài kiểm tra, 

bài thi học 

phần 

Điểm toàn bài nếu điểm lẻ 

thì quy tròn 

0,25         0,5 

 0,75     1,0 

Điểm toàn bài nếu điểm 

lẻ thì quy tròn 

0,25         0,5 

0,75       1,0 

Điểm toàn bài nếu điểm lẻ 

thì quy tròn 

0,25         0,5 

0,75      1,0 

Làm tròn đến  

phần nguyên 



TT NỘI DUNG 

CHÍNH QUY 

(thang điểm 10) 

VỪA LÀM VỪA HỌC 

(thang điểm 10) 
GHI CHÚ 

TCCN 
CAO ĐẲNG 

(tín chỉ) TCCN 
CAO ĐẲNG 

(Niên chế) 

 
Tỷ trọng 

(Thi học phần) 
60% 

Được qui định trong Đề 

cương chi tiết học phần 
60% 

Được qui định trong Đề 

cương chi tiết học phần 

3 
Điểm  

học phần 

Làm tròn đến  

một chữ số thập phân 

(VD: 6,1; 7,3…) 

Làm tròn đến  

một chữ số thập phân 

(VD: 6,1; 7,3…) 

Làm tròn đến  

một chữ số thập phân 

(VD: 6,1; 7,3…) 

Làm tròn đến  

phần nguyên 

4 

Điểm chấm 

bài thi tốt 

nghiệp 

- Chấm ý nhỏ đến 0,25. 

- Điểm toàn bài nếu 

điểm lẻ thi quy tròn 

0,25 -> 0,5 

0,75 -> 1,0 

Không 

- Chấm ý nhỏ đến 0,25. 

- Điểm toàn bài nếu 

điểm lẻ thi quy tròn 

0,25 -> 0,5 

0,75 -> 1,0 

Làm tròn đến  

phần nguyên 

Cơ sở xây dựng hướng dẫn: 

1. Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ–BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ vừa làm vừa học; 

2. Căn cứ Quyết định số 635A/QĐ-CĐSPTW-ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí 

Minh ban hành Quy định thực hiện Quy chế đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp; 

3. Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-CĐSPTW-ĐT ngày 31/8/2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.Hồ CHí Minh ban 

hành Quy định thực hiện hiện Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

             KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Nguyên Bình 


