
BOBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 257 /QĐ-ĐHKT-CTCT  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc 

của Cố vấn học tập lớp sinh viên hệ Đại học chính quy 

tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí 

điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 

2017; 

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017; 

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của 

Hiệu trưởng về ban hành Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ Đại học 

chính quy tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kết luận phiên họp ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Đánh giá kết 

quả rèn luyện sinh viên các khóa 40, 41, 42, 43 hệ Đại học chính quy học kỳ cuối năm 

2017; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc 

của Cố vấn học tập lớp sinh viên hệ Đại học chính quy”. 

Điều 2. Bộ tiêu chí này được dùng để: (1) đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học 

tập; (2) là tiêu chí để xem xét, đánh giá kết quả công việc của giảng viên hàng 

năm. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị và cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./- 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3;  

- Portal UEH, website P.CTCT;  

- Lưu: VT, CTCT.             (Đã ký) 

          

 GS.TS. Nguyễn Đông Phong 



 

1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc 

của Cố vấn học tập lớp sinh viên hệ Đại học chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 257 /QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 18 tháng 01 năm 2018  

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 
 

 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Cố vấn học tập (CVHT) tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

STT Tiêu chí Kết quả thực hiện Điểm 

1.1. Tư vấn học tập cho sinh viên.  Không thực hiện 0 

Có thực hiện 5 

Thực hiện tốt 10 

1.2. Tư vấn nghiên cứu khoa học cho sinh 

viên. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Thực hiện tốt 5 

1.3. Phổ biến đầy đủ các nội dung nhà 

trường cần thông tin cho sinh viên 

trong các buổi sinh hoạt lớp. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 5 

Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ 10 

1.4. Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả 

rèn luyện sinh viên theo đúng quy 

định. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ 5 

1.5. Giải đáp đầy đủ các thắc mắc của sinh 

viên đúng thời gian đã hẹn. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 5 

Giải đáp đầy đủ, đúng hẹn và đáp 

ứng yêu cầu  

10 

1.6. Cập nhật tình hình lớp thường xuyên 

và báo cáo với Trường. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Thường xuyên liên hệ, cập nhật 

tình hình lớp và báo cáo kịp thời 

các vấn đề phát sinh 

5 

1.7. Hướng dẫn sinh viên liên hệ các đơn 

vị thuộc Trường để được tư vấn phù 

hợp với nhu cầu. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Hướng dẫn SV liên hệ đúng đơn vị 

và đáp ứng nhu cầu kịp thời 

5 
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2. Sinh viên đánh giá kết quả tư vấn và hỗ trợ của CVHT 

Tiêu chí Kết quả đánh giá Điểm 

Ý kiến đánh giá của sinh viên về công 

việc tư vấn và hỗ trợ của CVHT.  

(chi tiết tại Phụ lục) 

Điểm phản hồi từ 6 đến 7 20 

Điểm phản hồi từ 5 đến <6 15 

Điểm phản hồi từ 3,5 đến <5 10 

Điểm phản hồi <3,5 0 

 

3. Khoa, viện đánh giá kết quả công việc của CVHT 

STT Tiêu chí Kết quả đánh giá Điểm 

3.1. Tổ chức sinh hoạt lớp đúng quy định 

và nộp hồ sơ đầy đủ. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Thực hiện tốt 5 

3.2. Giải đáp đầy đủ các thắc mắc của 

sinh viên đúng thời gian đã hẹn. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Giải đáp đầy đủ, đúng hẹn và đáp 

ứng yêu cầu  

5 

 

4. Phòng Công tác chính trị đánh giá kết quả công việc của CVHT 

STT Tiêu chí Kết quả đánh giá Điểm 

4.1. Tổ chức sinh hoạt lớp và thực hiện 

báo cáo tình hình lớp. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Thực hiện tốt 5 

4.2. Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả 

rèn luyện sinh viên đúng quy định. 

Không thực hiện 0 

Có thực hiện 3 

Thực hiện tốt 5 

 

5.  Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên đánh giá kết quả công việc của 

CVHT 

STT Tiêu chí Kết quả đánh giá Điểm 

5.1. Phản ánh của sinh viên về việc 

CVHT không phổ biến các thông tin 

về đào tạo, học vụ và công tác sinh 

viên. 

Có từ 2 trường hợp phản ánh trở lên 0 

Có 1 trường hợp phản ánh  3 

Không có phản ánh 5 

5.2. Phản ánh của sinh viên về việc 

CVHT không tư vấn về thực hiện 

xây dựng và điều chỉnh kế hoạch 

học tập. 

Có từ 2 trường hợp phản ánh trở lên 0 

Có 1 trường hợp phản ánh  3 

Không có phản ánh 5 
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II. PHÂN LOẠI KẾT QUẢ 

TT Tổng điểm đánh giá Kết quả  

1 Từ 95 đến 100 điểm Hoàn thành xuất sắc 

2 Từ 80 đến 94 điểm Hoàn thành tốt 

3 Từ 50 đến 79 điểm Hoàn thành 

4 Từ 0 đến 49 điểm Chưa hoàn thành 



 

    PHỤ LỤC 

Phiếu lấy ý kiến sinh viên  

về việc đánh giá kết quả tư vấn và hỗ trợ của cố vấn học tập 

Thang đo: 1: Hoàn toàn không đồng ý; 7: Hoàn toàn đồng ý 

 

TT Tiêu chí 

1 CVHT nhiệt tình tư vấn học tập cho sinh viên (chương trình, phương pháp, chọn 

ngành, hướng nghiệp; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch học tập) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 CVHT nhiệt tình tư vấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên thuộc chuyên ngành 

đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 

3 CVHT tổ chức sinh hoạt lớp và phổ biến đầy đủ, kịp thời các thông tin từ nhà 

trường 

1 2 3 4 5 6 7 

4 CVHT tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đúng quy định 

1 2 3 4 5 6 7 

5 CVHT hỗ trợ tốt trong việc gặp gỡ, giải đáp thắc mắc của sinh viên 

1 2 3 4 5 6 7 

6 CVHT thường xuyên liên hệ với lớp để nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời các 

vấn đề phát sinh 

1 2 3 4 5 6 7 

7 CVHT tận tình hướng dẫn sinh viên liên hệ các đơn vị thuộc trường để được tư 

vấn phù hợp với nhu cầu 

1 2 3 4 5 6 7 

 Điểm phản hồi của sinh viên = Trung bình cộng điểm đánh giá các tiêu chí 

Điểm phản hồi của lớp = Trung bình cộng điểm phản hồi của sinh viên 

 


