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QUY ĐỊNH
về việc điểm danh và đánh giá điểm quá trình
Căn cứ thực tế triển khai thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo học
chế tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 804/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 17/8/2007 của Hiệu
trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường quy định việc điểm danh và đánh
điểm quá trình của sinh viên các khóa đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ (từ
K52) như sau:
1. Giảng viên có trách nhiệm điểm danh sinh viên lớp học do mình phụ trách theo
danh sách do phòng Đào tạo Đại học cung cấp. Việc điểm danh có thể tiến hành đều đặn
hoặc ngẫu nhiên ở một số buổi, bộ môn quy định thống nhất cho tất cả lớp học của một
học phần. Không điểm danh sinh viên trong 2 tuần đầu của học kỳ (thời gian điều chỉnh
đăng ký học tập của sinh viên).
2. Đối với các giờ lý thuyết của các học phần thuộc khối kiến thức chung toàn
trường có số lượng sinh viên lớn, việc điểm danh do Trung tâm Đảm bảo chất lượng đảm
nhiệm. Trước khi kết thúc tuần học cuối cùng của học kỳ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng
gửi kết quả điểm danh tới khoa, viện chuyên môn.
3. Điểm quá trình của một học phần có thể được đánh giá từ hình thức khác nhau
như kiểm tra giữa kỳ, kết quả thí nghiệm, chấm vở bài tập, mức độ tích cực của sinh viên
trên lớp,… (hoặc kết hợp giữa các hình thức này), song kết quả cuối cùng được cộng
thêm, giữ nguyên hoặc giảm trừ tùy theo mức độ dự lớp của sinh viên, cụ thể như sau:
Số lần vắng mặt

0

1-2

3-4

≥5

Điểm quá trình

+1 điểm

không thay đổi

-1 điểm

-2 điểm

4. Việc tính điểm tổng kết học phần từ điểm quá trình kết hợp với điểm thi cuối kỳ
theo quy định trong đề cương chi tiết của từng học phần và do phần mềm của Nhà trường
thực hiện. Không sử dụng mức độ dự lớp hay điểm quá trình của sinh viên làm điều kiện
dự thi kết thúc học phần, ngoại trừ các phần thí nghiệm (theo quy định riêng của từng học
phần), các học phần thực tập và đồ án do từng giảng viên trực tiếp hướng dẫn.
5. Quy định này áp dụng từ năm học 2009-2010 và có thể được điều chỉnh và bổ
sung theo từng năm học cho phù hợp với tình hình thực tế.
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