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QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

  
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
  

–       Căn cứ quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tổ chức lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 

–       Căn cứ vào Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo quyết định 
số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

–       Căn cứ theo kết luận phiên họp hội đồn tốt nghiệp ngày 23/02/2005. 

–       Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều  1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp Đại học 
và Cao đẳng trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM. 

Điều  2 :  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ong/Bà trưởng Phòng Đào Tạo, các Khoa, 
trung tâm đào tạo, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) 
Nơi nhận : 
- BGH 
- Các Khoa 
- Phòng CTCT 
  



  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
--------------------------------------                                         ------------------------------- 
  

QUY ĐỊNH  
V/v Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng 

(Ban hành theo quyết định số 394/QĐ-BKĐT ngày  24  tháng 02  năm  2005) 
  

Đã thành truyền thống, hàng năm Trường Đại học Bách khoa tiến hành xét và tặng Huy chương 
vàng (HCV), Huy chương bạc (HCB), giấy khen, phần thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc của các khoá hệ đào tạo trong trường.  

Để đảm bảo sự việc tuyển chọn thống nhất, công bằng, công khai, dân chủ nay Ban Giám Hiệu 
quy định như sau : 

1            Hình thức khen thưởng cho các hệ đào tạo 

1.1        Huy chương vàng (HCV), Huy chương Bạc (HCB) là hình thức khen thưởng tốt nghiệp cao nhất 
của Trường trao cho sinh viên Đại học chính quy. Kèm với huy chương có giấy khen, giấy chứng 
nhận và phần thưởng - cúp lưu niệm của trường. 

ü      Sinh viên Đại học chính quy – lớp đại trà do khoa xét duyệt và đề cử. Số lượng HCV, HCB qui 
định tối đa theo khoa như sau : 

TT Khoa 
Số lượng Huy chương 

Tổng số Vàng Bạc 
1 Cơ khí 4 1 3 
2 Địa chất-DK 2 1 1 
3 Điện-Điện tử 5 1 4 
4 Công nghệ TT 3 1 2 
5 CN Hoá 3 1 2 
6 Quản lý CN 2 1 1 
7 Xây dựng 5 1 4 
8 KT Giao thông 2 1 1 
9 Môi trường 2 1 1 

10 Công nghệ VL 2 1 1 
11 Khoa học ƯD 2 1 1 

+      Sinh viên Chương trình KS CLC Việt-Pháp (PFIEV) – xét theo hội đồng riêng: 
              01 Huy chương Vàng + 02 Huy chương Bạc 

+   Sinh viên KSTN của mỗi khoa ngoài các ưu đãi về tuyển dụng, học bổng được hội đồng của khoa 
xét riêng : 01 Huy chương Vàng (Quy định của lớp KSTN ban hành năm 2006 cho phép xét HCB 
cho SV Kỹ sư Tài năng - theo xem xét của Khoa) 

1.2        Đối với sinh viên Cao đẳng, Bằng 2 – hình thức khen thưởng tốt nghiệp là cấp giấy khen của 
trường cho sinh viên đứng đầu khóa-ngành theo đề nghị của Khoa/Trung tâm liên quan. 

1.3        Sinh viên Không chính quy đứng thứ nhất và thứ nhì của mỗi ngành được tặng giấy khen. Sinh 
viên đứng đầu khóa-ngành nếu tốt nghiệp loại giỏi được xét nhận phần thưởng - cúp lưu niệm của 
trường. Hình thức khen thưởng này áp dụng cả cho sinh viên không chính quy đào tạo theo địa chỉ 
và tại các địa phương. 

2            Qui trình tuyển chọn HCV, HCB 

2.1        Ứng cử viên là những sinh viên tốt nghiệp đúng khóa (các sinh viên tốt nghiệp sớm do khoa đề cử 
riêng) hội đủ đồng thời 4 điều kiện sau : 

a.      Đứng thứ hạng cao của Khoa (10 người đầu tiên) theo ĐTBTL của khóa học.  



b.      Điểm bảo vệ tốt nghiệp từ 8,0 (/10) trở lên. 
c.      Điểm rèn luyện toàn khóa học đạt loại Tốt, Xuất sắc. Không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào 

trong thời gian học tập ở Trường.  
d.      Ứng cử viên HCV phải là sinh viên xếp loại TN giỏi, không có môn nào phải học lại (thi 

không đạt).  
Ứng cử viên HCB chỉ được xét nếu số môn học bị điểm không đạt (đã phải thi lại, học lại) 
chiếm dưới 5% tổng số tín chỉ của cả khóa học.          

2.2        Hội đồng xét tặng HCV, HCB : thành lập ở Khoa, gồm các thành viên : 
      - Chủ tịch Hội đồng                   : Trưởng Khoa. 
      - UVTTHĐ                               : Phó Khoa phụ trách đào tạo. 
      - Thư ký HĐ                             : Trợ lý giáo vụ Khoa. 
     - Các Ủy viên                : Trợ lý sinh viên Khoa, Các chủ nhiệm bộ môn    

                                                hay ngành liên quan do Khoa chỉ định. 
      Thành phần hội đồng của các chương trình liên kết như PFIEV do trưởng chương trình đề nghị và 

phải bao gồm đầy đủ đại diện các khoa liên quan. 
Lưu ý : Thành viên Hội đồng không được là bố, mẹ hay cán bộ hướng dẫn của ứng cử viên. 

Trường hợp bắt buộc thì phải thay thế như sau : 
+   Thay Trưởng Khoa làm Chủ tịch Hội đồng sẽ là Phó Khoa phụ trách đào tạo. 
+   Chọn một Phó khoa, Trợ lý khác thay cho Phó khoa Đào tạo, Trợ lý Giáo vụ. 
+   Thay cho Chủ nhiệm Bộ môn làm UV Hội đồng xét tặng HCV, HCB sẽ là một Cán bộ giảng 

dạy có học hàm học vị TS hay PGS trở lên. 
2.3        Hồ sơ của các ứng viên trình Hội đồng gồm : 

      - Bảng điểm đầy đủ các năm học. 
- Bản nhận xét và phản biện LVTN, trích biên bản Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp. 
- Các chứng lý khen thưởng, kỷ luật khác (nếu có). 

2.4        Trình tự xét tuyển : 
e.      Thư ký trình bày hồ sơ từng ứng cử viên HCV, HCB theo thứ tự dự kiến. 
f.       Hội đồng thảo luận có ghi biên bản đánh giá cân nhắc, bình chọn. 
g.      Trường Hợp cần thiết Hội đồng có thể nghe SV trình bày 1 phần hay toàn bộ LATN, nghe ý 

kiến nhận xét của Giáo viên chủ nhiệm,... 
h.      Bỏ phiếu kín xét chọn HCV, HCB cho từng người. Sau khi bầu chọn được ứng viên HCV 

mới tiếp tục bầu chọn các ứng viên HCB. 
i.       Xử lý kết quả bầu:   

Ứng viên được nhận HCV, HCB phải là người có số phiếu bầu vào danh hiệu tương ứng cao 
nhất và số phiếu bầu đồng ý này phải là quá bán.  
Trường hợp chưa chọn đủ các ứng viên (không đủ số phiếu), hoặc các ứng viên có số phiếu 
bầu ngang nhau vượt quá số lượng thì phải tiến hành bỏ phiếu lại để chọn đủ số ứng viên theo 
số lượng huy chương được quy định tại mục A.1. 

 
Trường hợp không có sinh viên nào đạt tiêu chuẩn HCV, phần thưởng HCV sẽ được phép chuyển 
thành HCB. Nếu không đủ ứng viên hoặc hội đồng khoa xét thấy không xứng đáng (không bầu) 
thì số huy chương đề nghị có thể ít hơn số tối đa theo quy định tại mục A.1. 
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