
 
 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN 

1. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC: 

- Quy tắc ứng xử của sinh viên nhằm tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu bình đẳng, công 

bằng, văn minh và hiệu quả. Từng sinh viên được tôn trọng, có quyền tự do ứng xử trên cơ sở 

tôn trọng pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường và của các cá nhân khác; 

- Quy tắc ứng xử bao gồm những nguyên tắc cơ bản trong ứng xử của sinh viên trong phạm vi 

Nhà trường và trong một số quan hệ xã hội khác mà quy tắc này điều chỉnh; 

- Quy tắc ứng xử và Quy chế học sinh, sinh viên là cơ sở pháp lý để sinh viên có thể thực hiện 

quyền cơ bản và chịu các trách nhiệm trong học tập, ứng xử tại trường và trong các quan hệ xã 

hội. 

- Trong trường hợp sinh viên có những ứng xử đáng khen, Nhà trường áp dụng các quy định về 

khen thưởng để vinh danh và tặng thưởng; 

- Trong trường hợp sinh viên có ứng xử không đúng quy tắc, Nhà trường áp dụng Quy chế học 

sinh, sinh viên để xử lý. 

2. NỘI DUNG CỦA 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 Cổng thông tin sinh viên và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng 
xử của sinh viên TDTU. 

  


