
 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học 
 

Nhà trường đã thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi cho người học:  

- Học sinh, sinh viên, học viên cao học của trường Đại học Công nghiệp Quảng 

Ninh được học tập trong giảng đường khang trang, các phòng thực hành thí nghiệm 

hiện đại, được truy cập internet miễn phí, được giảng dạy với đội ngũ giảng viên uy 

tín. Người học trong Nhà trường được tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt 

động vì cộng đồng, tham gia các cuộc thi, các lớp kỹ năng... Học sinh, sinh viên, học 

viên được miễn phí Ký túc xá năm thứ nhất; 

- Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục thể thao được trang bị tương đối 

đầy đủ; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được diễn ra thường xuyên, liên tục; 

thư viện rộng rãi với nhiều đầu sách phục vụ cho văn hóa đọc; phong trào tình nguyện 

phục vụ cuộc sống cộng đồng được tổ chức bài bản và thu hút đông đảo sinh viên tham 

gia; 

- Được nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về các ngành nghề 

đào tạo cũng như thông tin học tập của người học thông qua Tuần sinh hoạt công dân 

học sinh sinh viên (Kế hoạch số 207/KH – ĐHCNQN ngày 07/9/2020 giảng dạy tuần 

sinh hoạt công dân đầu khóa; Kế hoạch số 211/KH – ĐHCNQN ngày 08/9/2020 về 

việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên): 

+ Các thông tin về Nhà trường: Ngành nghề đào tạo, cơ cấu tổ chức, địa chỉ, dố 

điện thoại các đơn vị chức năng ... 

+ Thông tin về sinh viên và khóa học: Quyền, nghĩa vụ của sinh viên, thông tin 

về khóa học, ngành học, cơ hội nghề nghiệp, thông tin về cố vấn học tập, cung cấp tài 

khoản, mật khẩu, đại chỉ truy cập phần mềm đào tạo; 

+ Giới thiệu về các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ sở thích, tạo điều kiện 

để sinh viên tham gia các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

+ Giới thiệu các cơ hội việc làm, tập huấn các kỹ năng, thực hiện chăm sóc sức 

khỏe cho toàn thể học sinh sinh viên, học siên Nhà trường. 

- Được nhận vào học đúng ngành học, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin về 

ngành nghề đào tạo, cũng như các thông tin về chương trình đào tạo đến người học; 

cung cấp các thông tin về giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập, thời khóa biểu từng kỳ 

học; địa chỉ website Nhà trường; cung cấp cho sinh viên địa chỉ email đuôi 

@qui.edu.vn của Nhà trường; cung cấp đường dẫn cũng như tài khoản truy cập vào 

trang thông tin đào tạo của Nhà trường; cung cấp thông tin về chức năng nhiệm vụ của 

các phòng chức năng trong nhà trường tới sinh viên; có trang sổ tay sinh viên trên 

website của trường qua đó sinh viên được cập nhật tất cả các quy trình liên quan đến 

thủ tục hành chính của bản thân; 

- Cung cấp thẻ đa năng (Thẻ sinh viên và thẻ thư viện); cung cấp thẻ ngân hàng; 



 

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, các tổ chức xã hội, các câu lạc bộ sở 

thích; 

- Nhà trường thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách dành cho học 

sinh sinh viên: Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học 

tập theo quy định của Nhà nước ngoài ra học sinh sinh viên Nhà trường sinh được hỗ 

trợ và tạo điều kiện để nhận các học bổng từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 

trong và ngoài nước, (Học bổng Toyota TB số 4918/BGDDT- GDCTCTHSV ngày 

18/11/2020 thông báo sinh viên nhận học bổng Toyota; Công văn số 140/CV-

BGDDT- GDCTCTHSV về việc trao học bổng Tài năng Việt; khen thưởng của Hội 

cựu giáo chức, các gói học bổng từ TCL, HDT...); được hỗ trợ kịp thời từ Nhà trường 

khi gặp hoàn cảnh khó khăn (Từ Quỹ khuyến học của Nhà trường); cung cấp thông tin 

để sinh viên thực hiện vay vốn ngân hàng chính sách; được nhận các gói học bổng 

toàn phần, bán phần và học bổng hỗ trợ với các đối tượng bảo đảm cácđiều kiện của 

các gói học bổng; 

+ Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (theo văn bản số: 

28/VBHN-BGDĐT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2014 về học bổng khuyến khích 

học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, trường năng 

khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

- Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị 

kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học 

bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của 

trường theo các mức sau: 

a) Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở 

lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao 

hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải 

đóng tại trường do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc quy định (sau đây gọi chung là Hiệu 

trưởng). Riêng các trường ngoài công lập mức học bổng tối thiểu do Hiệu trưởng 

nhà trường quy định. 

Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo mức 

trần học phí được Nhà nước cấp bù cho nhóm ngành đào tạo của trường.  

b) Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở 

lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại khá và do 

Hiệu trưởng quy định; 

c) Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất 

sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu 

trưởng quy định; 

Điểm trung bình chung học tập được xác định theo quy định hiện hành của Quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên 



 

nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ được lấy điểm thi, 

kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra 

hết môn học không đạt). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

d) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng 

trong năm học. 

+ Các hình thức khen thưởng học sinh sinh viên tập (theo QĐ số: 101/QĐ-

ĐHCNQN ban hành ngày 3 tháng 02 năm 2020  “Về việc ban hành Quy định công tác 

quản lý sinh viên trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh”, trong thời gian học kỳ 1 

năm học 2020 – 2021 đã có 83 lượt sinh viên được khen thưởng từ cấp địa phương tới 

trung ương; 

1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên 

đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể: 

a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, 

các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao; 

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, 

các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, 

thể thao; 

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 

bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm 

cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng; 

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh 

viên được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể: 

a) Đối với cá nhân: 

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc. 

- Tiêu chuẩn xếp loại: 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên; 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn 

luyện từ tốt trở lên; 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang Điểm 4) 

hoặc từ 9,0 (thang Điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc. 

- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có Điểm kết thúc học 

phần trong năm học đó dưới mức trung bình. 

b) Đối với tập thể lớp sinh viên: 



 

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh 

viên Xuất sắc. 

- Tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc nếu có từ 50% sinh viên có kết quả 

học tập loại Giỏi (trong đó có 25% sinh viên có kết quả học tập loại Xuất sắc) và 75% 

sinh viên rèn luyện đạt loại Xuất sắc trở lên; số sinh viên Yếu – Kém về học tập và rèn 

luyện không quá 5%. 

- Tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Tiên tiến nếu có từ 50% sinh viên có kết 

quả học tập loại Khá, Giỏi (trong đó có 25% sinh viên có kết quả học tập loại Giỏi) và 

75% sinh viên rèn luyện đạt loại tốt trở lên; số sinh viên Yếu –Kém về học tập và rèn 

luyện không quá 5%. 

3. Mức thưởng thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. 

- Cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh sinh 

viên, được tạo điều kiện thuận lợi để hưởng chính sách tín dụng sinh viên của Nhà 

nước; được tham gia các tuần chính trị công dân học sinh sinh viên; 

- Được bày tỏ nguyện vọng, những thắc mắc của bản thân với lãnh đạo Nhà 

trường qua việc tham gia gặp mặt  đối thoại với  Giám hiệu để được lắng nghe ý kiến 

và giải đáp đáp các thắc mắc, hỗ trợ và tư vấn những khó khăn trong cuộc sống cũng 

như trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp sau này  thông qua các kế hoạch gặp mặt 

giữa sinh viên và Hiệu trưởng (năm học 2020 – 2021, kế hoạch số 247/Kh – 

ĐHCNQN ngày 26/6/2020); người học được tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động 

chính trị xã hội, các đoàn thể, câu lạc bộ sở thích (Chào cờ hàng quý, học tập các lớp 

lý luận chính trị, nghị quyết...); 

- Nhà trường thực hiện tư vấn và hỗ trợ việc làm đến tất cả học sinh sinh viên, 

sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng trong quá trình học tập được 

trải nghiệm trong môi trường làm việc của các công ty, xí nghiệp, tổ chức xã hội là đối 

tác của Nhà trường trong quá trình học (Kế hoạch số 322/KH – ĐHCNQN ngày 

24/12/2020 về việc tổ chức chương trình Một ngày trải nghiệm tại doanh nghiệp). 

 

 

 

 


