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Khen thưởng đối với sinh viên hệ chính quy  
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Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh) 
  

CChhưươơnngg  II  

QQUUYY  ĐĐỊỊNNHH  CCHHUUNNGG  

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với sinh viên xét tuyển sinh đại học hàng năm và đang học 

bậc đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại 

trường Đại học Mở Tp.HCM. 

Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

Quy định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn khen thưởng đối 

với sinh viên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng đại học thứ hai hệ chính 

quy. 

Chương II 

TIÊU CHUẨN, DANH HIỆU, ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG 

 VÀ QUY TRÌNH XÉT CHỌN 

Điều 2: Tiêu chuẩn, Danh hiệu và định mức khen thưởng 

1. Khen thưởng Thủ khoa, Á khoa kỳ xét tuyển sinh đại học hệ chính quy: 

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên trúng tuyển trong kỳ xét tuyển sinh đợt 1 tại các 

Khoa bậc Đại học hệ chính quy hàng năm đã làm thủ tục nhập học  

+ Điều kiện: Tổ hợp điểm ba môn thi cao nhất, nhì (không cộng điểm ưu tiên). 

Trường hợp sinh viên có điểm bằng nhau: Nhà trường sẽ căn cứ theo điểm ưu 

tiên của từng ngành được quy định trong thông báo tuyển sinh của Trường. 

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: 

Danh hiệu Thành tích Mức thưởng 

“Sinh viên đạt thành tích Thủ 

khoa kỳ tuyển sinh Đại học” 

Điểm tổ hợp ba môn thi cao nhất 200% học phí/năm 

học đầu tiên 



Danh hiệu Thành tích Mức thưởng 

“Sinh viên đạt thành tích Á 

khoa kỳ tuyển sinh Đại học” 

Điểm tổ hợp ba môn thi cao nhì 180% học phí/năm 

học đầu tiên 

2. Khen thưởng cuối khóa học: 

Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên 

Đại học, Văn bằng đại học thứ hai tốt nghiệp đúng thời hạn theo chương trình đào tạo của 

khoá học. 

2.1. Khen thưởng toàn khóa học: 

+ Điều kiện xét khen thưởng: căn cứ kết quả xếp loại học tập của toàn khóa học theo 

Quy chế đào tạo sinh viên hệ chính quy, SV tốt nghiệp đúng thời hạn theo chương 

trình đào tạo của khóa học và đạt điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 8.0 trở 

lên. 

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:  

Danh hiệu Thành tích Mức thưởng 

“Sinh viên đạt thành tích học 

tập Xuất sắc toàn khóa học” 

Kết quả học tập toàn khóa loại 

Xuất sắc (Điểm trung bình học 

tập toàn khoá học từ 9.0 trở lên) 

3.000.000đ/SV 

“Sinh viên đạt thành tích học 

tập Giỏi toàn khóa học” 

Kết quả học tập toàn khóa loại 

Giỏi (Điểm trung bình học tập 

toàn khoá học từ 8.0 đến dưới 

9.0) 

2.000.000đ/SV 

2.2. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 

+ Điều kiện xét khen thưởng: SV bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10 và điểm trung 

bình học tập toàn khóa học (xét theo chương trình đào tạo)  từ 7.0 trở lên.  

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: 

 Danh hiệu: “Bảo vệ khóa luận xuất sắc”. 

 Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 500.000 đồng. 

2.3. Thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khóa: 

a. Đối với sinh viên khoa Đào tạo đặc biệt: 

+ Điều kiện xét khen thưởng: Xét chọn 01 (một) SV có mức điểm trung bình học tập 

toàn khóa học cao nhất từng ngành đào tạo của khóa học và đạt từ 8.0 trở lên  

+Danh hiệu và định mức khen thưởng: 



 Danh hiệu: “Thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khoa Đào tạo đặc biệt - Khóa”. 

 Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng.  

b. Đối với sinh viên các khoa khác: 

+ Điều kiện xét khen thưởng: Xét chọn 01 (một) SV có mức điểm trung bình học tập 

toàn khóa học cao nhất mỗi ngành đào tạo của khóa học và đạt từ 8.0 trở lên. 

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: 

 Danh hiệu: “Thủ khoa tốt nghiệp Ngành - Khóa”. 

 Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng.  

2.4. Sinh viên đạt thành tích học tập cao nhất Ngành – Khóa: (không áp đối với sinh viên 

khoa Đào tạo đặc biệt) 

+ Điều kiện xét khen thưởng: Trường hợp không có SV đạt điều kiện xét khen thưởng 

thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khóa, các Khoa xét chọn 01 (một) sinh viên đạt điểm trung 

bình học tập toàn khóa học cao nhất (đạt từ 7.5 trở lên). 

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: 

 Danh hiệu: “Sinh viên đạt thành tích học tập cao nhất Ngành - Khóa”. 

 Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 1.500.000 đồng. 

2.5.  Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn theo chương trình đào tạo của Ngành – Khoá: 

+ Điều kiện xét khen thưởng: Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn theo chương trình đào 

tạo của Ngành – Khóa và điểm trung bình học tập toàn khóa học (xét theo chương trình đào tạo)  

từ 8.0 trở lên. 

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: 

 Danh hiệu: “Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn đào tạo” 

 Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 1.500.000 đồng. 

2.6. Ngoài các đối tượng khen thưởng được quy định trong văn bản này; Các trường hợp 

khen thưởng đột xuất sẽ trình Hội đồng xem xét quyết định. 

Điều 3: Quy trình xét chọn 

Sau khi có kết quả tuyển sinh bậc Đại học hệ chính quy; Kết quả xét tốt nghiệp của 

các sinh viên bậc Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng đại học thứ hai hệ 

chính quy các Khoa phối hợp cùng các đơn vị có liên quan và lập danh sách các sinh viên 

đủ điều kiện khen thưởng trình Hội đồng xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV Trường 

xem xét và lập Quyết định công nhận. 

 



Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 4: Trách nhiệm thi hành 

Quy định này được áp dụng kể từ năm học 2015 - 2016. 

Các văn bản, các điều khoản do trường quy định trước đây trái với quy định này 

đều bị bãi bỏ. 

Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của quy định do Hiệu trưởng quyết định. 

  
 KT.HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 (đã ký) 
 
 
 Nguyễn Thành Nhân 


