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TRÍCH QUI CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN
Điều 4. Quyền của sinh viên:
1. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện
trúng tuyển theo qui định hiện hành.
2. Được hưởng các chế độ chính sách theo qui định của Nhà nước, Nhà trường: Miễn,
giảm học phí theo Nghị định hiện hành, hỗ trợ phần chênh lệch học phí, hỗ trợ chi phí
học tập, các loại học bổng, xét khen thưởng.
3. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin, được tạo điều
kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa, bao gồm:
a. Nhà trường cấp một tài khoản thông qua cổng thông tin sinh viên để phục vụ trao
đổi thông tin trong quá trình học tập.
b. Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt
động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
c. Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên,
Hội sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham gia công tác nghiên
cứu khoa học, tham gia các đội sinh viên tự quản, các câu lạc bộ, đội, nhóm; tham gia
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…
d. Được xét tiếp nhận vào Ký túc xá theo đối tượng ưu tiên tại qui chế tổ chức hoạt
động Ký túc xá.
e. Nghỉ học tạm thời, học trễ tiến độ, vượt tiến độ; học ngành chính, ngành phụ;
chuyển trường; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo qui định.
f. Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở
nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo qui định của Nhà trường.
g. Khám sức khỏe cho sinh viên khi vào nhập học; bộ phận y tế thực hiện chăm sóc,
phòng chống dịch, bệnh cho sinh viên.
h. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với
Nhà
trường các giải pháp góp phần xây dựng Nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu
nại các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.
4. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Nhà trường cấp Bằng tốt nghiệp,
bản sao Bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa; các giấy tờ có liên quan và
giải quyết các thủ tục hành chính khác.
5. Sinh viên đã tốt nghiệp được tạo điều kiện tham gia hội cựu sinh viên của Trường;
được cung cấp thông tin thường xuyên về sự phát triển của Nhà trường, được thông tin
về các chế độ ưu đãi ở các bậc học cao hơn dành cho cựu sinh viên; được giới thiệu các
doanh nghiệp mình đang công tác hoặc doanh nghiệp do mình điều hành đóng góp ý
kiến, phản hồi về chương trình đào tạo giúp cho Nhà trường ngày càng nâng cao chất

lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; được đăng ký là thành viên Hội
khuyến học của Nhà trường.
Điều 5. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Hiểu và thực hiện tốt chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức.
- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
các qui chế, nội qui, qui định của Nhà trường.
- Nộp đầy đủ hồ sơ; nhập thông tin sinh viên chính xác, kịp thời thông báo cho Phòng
Công tác học sinh - sinh viên nếu có sự thay đổi thông tin nhân thân sinh viên.
- Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
- Thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ký (cam kết sử dụng Thư viện, cam kết tuân
thủ quyền tác giả, cam kết đã tìm hiểu nội qui, qui định của Nhà trường…).
- Thực hiện đầy đủ qui định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định
kỳ trong thời gian học tập theo qui định của Nhà trường.
- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động
khác của sinh viên, giảng viên - viên chức; kịp thời báo cáo với Khoa, Phòng chức năng
hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong
học tập, thi cử, vi phạm nội qui, qui chế khác của sinh viên, giảng viên - viên chức trong
Trường; hoặc những hành vi vi phạm pháp luật.
- Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.
- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của sinh viên nội trú theo qui chế tổ chức và hoạt
động Ký túc xá; các trách nhiệm của sinh viên ngoại trú theo qui chế ngoại trú.
- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự: đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân
sự tại địa phương (đối với sinh viên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự); chấp hành
lệnh điều động tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị trong quá trình học tập ở Trường
(nếu có lệnh điều động).
- Tối thiểu 03 ngày/lần, sinh viên phải kiểm tra cổng thông tin sinh viên (thông báo,
email…) để kịp thời nắm bắt các thông tin cần thiết. Sinh viên phải bảo mật tài khoản
của mình, không cung cấp cho người khác sử dụng. Sinh viên sẽ chịu hoàn toàn trách
nhiệm khi để người khác sử dụng tài khoản của mình.
- Riêng đối với những sinh viên được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà trường
cấp thì phải thực hiện đúng cam kết với Nhà trường.
- 19 điều sinh viên không được làm (19 không):
a. Vô lễ đối với giảng viên - viên chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín cá
nhân hoặc xâm phạm thân thể giảng viên - viên chức Nhà trường và sinh viên khác.
b. Tặng quà, tiền, phẩm vật cho giảng viên - viên chức của Trường dưới bất kỳ hình
thức nào khi còn đang theo học tại Trường.
c. Văng tục, chửi thề, ăn nói bất lịch sự.
d. Đưa hình ảnh phản cảm, thông tin không chính xác trên Internet làm ảnh hưởng
đến uy tín Nhà trường; nhận được thông tin chưa kiểm chứng, chưa báo cáo Khoa đã
phát tán thông tin cho người khác; gửi khiếu nại vượt cấp.
e. Dùng e-mail Nhà trường để phát tán những thông tin: quảng cáo, bán hàng, giới
thiệu nhà trọ, kêu gọi sinh viên tham gia vào các tổ chức, các đội nhóm bên ngoài Trường

hoặc những thông tin tương tự; dùng e-mail công kích gây ảnh hưởng đến tinh thần, thể
chất của người khác.
f. Viết, vẽ, khắc chữ lên tường, cửa, bàn, ghế…
g. Lãng phí điện nước, có hành vi không tiết kiệm của công.
h. Lấy cắp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có.
i. Hút thuốc, uống rượu, bia trong Trường; say rượu, bia khi đến lớp học, trong
khuôn viên Trường.
j. Viết/vẽ những nội dung không liên quan trong bài thi; gian lận trong học tập,
kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, đạo văn, xin điểm; học hộ,
thi hộ, thực tập hộ, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ;
sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp…; tổ chức hoặc tham
gia tổ chức thi hộ; vi phạm qui định “liêm chính học thuật” hoặc các hành vi gian lận
khác.
k. Sử dụng văn bằng đầu vào không hợp pháp hoặc sử dụng văn bằng giả, làm giả
văn bằng Đại học Tôn Đức Thắng.
l. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
m.Treo áp phích, băng rôn, biểu ngữ, dán poster, phát tài liệu, tờ rơi hoặc buôn bán
dưới mọi hình thức… trong bất cứ vị trí nào của các cơ sở thuộc Trường khi chưa được
phép bằng văn bản của Nhà trường.
n. Đánh nhau, gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau, tấn công
người khác hoặc cổ vũ đánh nhau.
o. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật;
tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong Trường hoặc ngoài xã hội.
p. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; đánh bạc dưới mọi hình
thức.
q. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người
khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử
dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo
qui định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các
hoạt động tôn giáo trong Nhà trường; mang vào khuôn viên Trường, phòng học hàng
hóa quốc cấm, chất gây nghiện, chất nổ, chất dễ cháy và các hành vi vi phạm đạo đức
khác.
r. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức,
tham gia các hoạt động mang danh nghĩa Nhà trường khi chưa được cho phép.
s. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi
trụy, xâm hại an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc
phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 3 NỘI DUNG ĐẠO ĐỨC
Giảng viên, viên chức nhà trường trong mọi thời điểm, có nhiệm vụ giáo dục sinh viên,
học sinh thực hiện đúng nội dung của Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức; Sinh
viên, học sinh nhà trường có nhiệm vụ thực hiện tốt 3 nội dung sau đây:
1. Sinh viên, học sinh cần nhận thức, hiểu rằng học tập tốt là nhiệm vụ, là lương tâm
của người học; Phải liên tục phấn đấu, nỗ lực học trong mọi hoàn cảnh; Thực hiện
đúng, hiệu quả cao những yêu cầu của thày cô về chuyên môn; Hoàn thành kế
hoạch học tập theo qui định; Luôn tích cực chủ động tự học, tự rèn luyện để đạt
kết quả học tập với đa số điểm từ mức khá trở lên.
2. Sinh viên, học sinh phải tập thói quen sống kỷ luật, nề nếp; Tại trường: tuân thủ
kỷ cương, chấp hành mọi qui định, qui chế của nhà trường một cách tự giác và
chủ động; Ngoài trường: là người tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng các qui định
của pháp luật.
3. Sinh viên, học sinh phải có tinh thần vì tập thể, đặt quyền lợi của số đông, của
lớp, của trường trên lợi ích cá nhân mình; Sinh viên, học sinh phải biết giữ uy tín
cho lớp, cho trường; phải rèn luyện thói quen coi trọng tập thể lớp, trường và sau
này là cơ quan làm việc. Nghiêm cấm mọi hành vi gây phương hại đến uy tín của
tập thể lớp, trường xuất phát từ động cơ hoặc lợi ích cá nhân.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Mỗi học kỳ sinh viên TDTU được đánh giá kết quả rèn luyện với một quy
trình đánh giá chặt chẽ, phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường để đảm bảo
Kết quả rèn luyện được đánh giá khách quan, công khai, công bằng, chính xác.
I. NỘI DUNG VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên dựa trên các nội dung sau:
- Việc tuân thủ kỷ luật, nề nếp: tối đa 20 điểm.
- Việc tham gia các hoạt động chuyên môn học thuật: tối đa 20 điểm.
- Việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: tối đa 20
điểm.
- Việc tham gia các hoạt động cộng đồng, công tác xã hội, công tác tình
nguyện: tối đa 20 điểm.
- Tinh thần tiên phong, gương mẫu: tối đa 20 điểm.
- Điểm thưởng: tối đa 20 điểm.
2. Đối với học kỳ sinh viên tham gia tập sự nghề nghiệp hoặc học kỳ sinh viên
tham gia học tập tại nước ngoài (có quyết định của Nhà trường, thời gian
học tập từ 02 (hai) tháng trở lên) thì nội dung và thang điểm đánh giá rèn
luyện như sau:
- Sinh viên tham gia tập sự nghề nghiệp hoặc tham gia học tập tại nước ngoài tại
học kỳ nào thì điểm rèn luyện được tính vào học kỳ đó, cách tính như sau:

+ Việc tuân thủ kỷ luật, nề nếp tại Trường và đơn vị tập sự nghề nghiệp hoặc
Trường liên kết: tối đa 20 điểm.

+ Kết quả điểm tập sự nghề nghiệp hoặc kết quả học tập tại nước ngoài: tối đa
80 điểm
+ Điểm thưởng: tối đa 20 điểm.

3. Nội dung và thang điểm đánh giá rèn luyện đối với sinh viên trình độ đại
học sinh viên xem tại hệ thống thông tin sinh viên.
II. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN
- Kết quả đánh giá rèn luyện được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Trường theo qui
định về lưu trữ hồ sơ, số liệu của Trường và theo qui định của pháp luật.
- Là tiêu chí: (1) để xét cấp các loại học bổng; (2) xét khen thưởng sinh viên; (3)
thực hiện hỗ trợ phần chênh lệch học phí đối với các đối tượng được miễn, giảm
học phí theo Điều 23, Chương VI, Qui chế công tác sinh viên; (4) xét kết nạp Đảng
và chuyển Đảng; (5) xét bầu chọn cán bộ Lớp - cán bộ Đoàn - Hội; (6) xét sinh
viên 5 tốt; (7) xét cử nhân - kỹ sư ưu tú; (8) xét tuyển dụng tại Trường theo qui
định hiện hành.
- Xét điều kiện tập sự nghề nghiệp do Trưởng Khoa quyết định.
- Điều kiện xét tốt nghiệp:
+ Điểm trung bình chung toàn khóa phải ≥ 50 điểm.
+ Trường hợp sinh viên không đạt điểm rèn luyện đủ để xét tốt nghiệp: sinh viên
phải tham gia bổ sung vào các hoạt động ngoại khóa do Trường, Khoa tổ chức
(tối thiểu 03 hoạt động).
- Kết quả rèn luyện toàn khóa được in vào bảng điểm tốt nghiệp.
- Kết quả đánh giá rèn luyện năm học xuất sắc sẽ được Nhà trường xem xét khen
thưởng.

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN:
1. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC:
-

-

-

Quy tắ c ứng xử của sinh viên nhằ m ta ̣o lâ ̣p môi trường ho ̣c tâ ̣p, nghiên cứu bin
̀ h
đẳ ng, công bằ ng, văn minh và hiê ̣u quả. Từng sinh viên đươ ̣c tôn tro ̣ng, có quyề n
tự do ứng xử trên cơ sở tôn tro ̣ng pháp luâ ̣t, quyề n và lơ ̣i ích hơ ̣p pháp của Nhà
trường và của các cá nhân khác;
Quy tắ c ứng xử bao gồ m những nguyên tắ c cơ bản trong ứng xử của sinh viên
trong pha ̣m vi Nhà trường và trong mô ̣t số quan hê ̣ xã hô ̣i khác mà quy tắ c này
điề u chin̉ h;
Quy tắ c ứng xử và Quy chế ho ̣c sinh, sinh viên là cơ sở pháp lý để sinh viên có
thể thực hiê ̣n quyề n cơ bản và chiụ các trách nhiê ̣m trong ho ̣c tâ ̣p, ứng xử ta ̣i
trường và trong các quan hê ̣ xã hô ̣i.

-

Trong trường hơ ̣p sinh viên có những ứng xử đáng khen, Nhà trường áp du ̣ng các
quy đinh
̣ về khen thưởng để vinh danh và tă ̣ng thưởng;
Trong trường hơ ̣p xinh viên có ứng xử không đúng quy tắ c, Nhà trường áp du ̣ng
Quy chế ho ̣c sinh, sinh viên để xử lý.

2. NỘI DUNG CỦ A QUY TẮC:
2.1. Tạo lập môi trường văn minh và có chuẩn mực
2.2. Bảo vệ cơ sở vật chất và tài sản của Trường
2.3 Tôn trọng quyền tự do cá nhân
2.4 Tự do thể hiện quan điểm cá nhân trong khuôn khổ pháp luật
2.5 Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử
2.6 Ứng xử trong học thuật
2.7 Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
Sinh viên xem nội dung chi tiết tại hệ thống thông tin sinh viên và thực hiện nghiêm
túc bộ quy tắc ứng xử của sinh viên TDTU.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN SINH VIÊN TDTU
Kỷ luật - Lễ phép - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phụng sự

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN GIẢNG VIÊN - VIÊN CHỨC TDTU
Công bằng - Hiệu quả - Phụng sự

SLOGAN
Từ nơi đây, ánh sáng sẽ chiếu đến khắp nơi trong vũ trụ

MASCOT
Họ mèo thông thái

