TRUNG ƢƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
***
Số:10/HSV

Quảng Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2020

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”
VÀ TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29-QĐ/HSV ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ban Thư ký
Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình)
--------------------------Nhằm cụ thể hóa Hƣớng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của
Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam về hƣớng dẫn thực hiện phong trào
“Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2020-2023. Ban Thƣ ký Hội Sinh viên ban hành Quy định về
tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trƣờng, cụ thể nhƣ sau:
A. DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
I. TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TỐT
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
a) Có lòng yêu nƣớc, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
b) Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của Nhà trƣờng, Khoa, quy định của
địa phƣơng cƣ trú và những nơi công cộng.
c) Có lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh.
d) Điểm rèn luyện trung bình năm học đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo
Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trƣờng Đại học, Cao
đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
Đạt từ 01 tiêu chuẩn trở lên trong các tiêu chuẩn sau sẽ đƣợc ƣu tiên khi xét danh hiệu:
a) Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, có hành động
dũng cảm cứu ngƣời,... đƣợc biểu dƣơng từ cấp trƣờng hoặc cấp xã trở lên.
b) Là thành viên chính thức đội thi trong các Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ
tƣởng Hồ Chí Minh do cấp Trƣờng trở lên tổ chức.
c) Có tham luận, bài viết đƣợc trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học
Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh từ cấp Khoa trở lên.
d) Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ
chức.
II. TIÊU CHUẨN HỌC TẬP TỐT
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
a) Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
b) Chuyên cần trong học tập.
c) Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 2,5 trở lên.
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2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
Đạt từ 01 tiêu chuẩn trở lên trong các tiêu chuẩn sau sẽ đƣợc ƣu tiên khi xét danh hiệu:
a) Có sản phẩm sáng tạo đƣợc cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đƣợc các
giải thƣởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
b) Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải từ cấp cấp tỉnh, thành
phố trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ƣơng, các tổ chức khoa học, xã hội.
c) Tham gia và đạt giải các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành
nghề, các trƣờng đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.
d) Có bài viết đƣợc đăng trên các tạp chí khoa học.
e) Tham gia và đạt giải Hội thi “Sinh viên sáng tạo” hoặc Giải thƣởng “Sinh viên nghiên
cứu khoa học”, hoặc Giải thƣởng “Khoa học trẻ QBU”, hoặc Cuộc thi “Ý tưởng sáng
tạo khởi nghiệp”.
f) Là thành viên các đội tuyển tham gia thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.
g) Có bài viết, tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với chuyên ngành
mà sinh viên theo học.
h) Tham gia sinh hoạt thƣờng xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật hoặc nghiên cứu
khoa học.
III. TIÊU CHUẨN THỂ LỰC TỐT
3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
Đạt 01 trong 03 tiêu chuẩn sau:
a) Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”, “Sinh viên khỏe” trong các kỳ kiểm tra thể lực do
Hội Sinh viên tổ chức.
b) Có đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện (Có điểm đạt đối với các môn thể dục), tập thể dục
thƣờng xuyên. Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm
học do cấp Khoa, Liên chi hội hoặc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Nhà trƣờng tổ
chức.
c) Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục
hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
Đạt từ 01 tiêu chuẩn trở lên trong các tiêu chuẩn sau sẽ đƣợc ƣu tiên khi xét danh hiệu:
a) Là thành viên đội tuyển cấp Trƣờng các môn thể dục thể thao. Ƣu tiên những sinh viên
là vận động viên đạt huy chƣơng trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc
tế.
b) Là đội trƣởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc
bộ thể dục thể thao từ cấp trƣờng trở lên.
IV. TIÊU CHUẨN TÌNH NGUYỆN TỐT
4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
a) Tham gia một trong các chƣơng trình tình nguyện do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
tổ chức
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b) Tham gia hoạt động trong ít nhất 01 câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện.
c) Tham gia tốt các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện do các tổ chức hợp pháp khác tổ
chức.
4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:
Đạt từ 01 tiêu chuẩn trở lên trong các tiêu chuẩn sau sẽ đƣợc ƣu tiên khi xét danh hiệu:
a) Đƣợc nhận các giải thƣởng về tình nguyện do các cấp chính quyền, các tổ chức trao
tặng.
b) Đƣợc tuyên dƣơng, khen thƣờng từ cấp trƣờng/phƣờng/xã trở lên trong các hoạt động
tình nguyện
c) Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện.
V. TIÊU CHUẨN HỘI NHẬP TỐT
5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
a) Đạt yêu cầu về bài thi sát hạch tin học (Hội Sinh viên tổ chức) hoặc tham gia các cuộc
thi Olympic tin học từ cấp khoa trở lên.
b) Đạt yêu cầu về bài thi sát hạch ngoại ngữ (Hội Sinh viên tổ chức) hoặc tham gia các
cuộc thi Olympic ngoại ngữ từ cấp khoa trở lên.
c) Tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các lớp tập huấn, bồi
dƣỡng kỹ năng mềm hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động phong trào (có giấy xác nhận
của đơn vị tổ chức).
* Riêng đối với sinh viên chuyên ngành tin học và ngoại ngữ thì tiêu chí a) và tiêu
chí b) được thay thế bằng điểm tổng kết các học phần chuyên ngành đạt từ 2.5 trở lên.
5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:
Đạt từ 01 tiêu chuẩn trở lên trong các tiêu chuẩn sau sẽ đƣợc ƣu tiên khi xét danh hiệu:
a) Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chƣơng trình gặp gỡ, hợp tác
với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nƣớc.
b) Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lƣu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chƣơng
trình gặp gỡ, giao lƣu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nƣớc.
c) Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nƣớc
và thế giới từ cấp trƣờng trở lên.
d) Đƣợc Đoàn Thanh niên/Hội Sinh viên trƣờng khen thƣởng về thành tích xuất sắc trong
công tác Đoàn/Hội và phong trào thanh niên/sinh viên trong năm học.
e) Tham gia hỗ trợ, giao lƣu và giúp đỡ tình nguyện viên quốc tế/lƣu học sinh nƣớc ngoài
f) Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội do Hội Sinh viên, Đoàn Thanh
niên và các tổ chức khác tổ chức.
* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường được
tính trong khoảng thời gian của năm học (từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 31 tháng 8 năm
sau) xét trao danh hiệu.
* Hội sinh viên sẽ có các hình thức hỗ trợ, kết nối, phát huy "Sinh viên 5 tốt"
sau tuyên dương với các nhà tuyển dụng, tổ chức xã hội,…
B. DANH HIỆU “TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
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1. Đối tượng
- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội.
2. Tiêu chuẩn
- 100% sinh viên hƣởng ứng phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Ít nhất 15% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trƣờng.
- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trƣờng,
quy định của địa phƣơng cƣ trú và những nơi công cộng.
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH Nhà trƣờng (để báo cáo);
- Trung ƣơng Hội Sinh viên (để báo cáo);

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH

- Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng (để báo cáo);
- Ban Kiểm tra Hội (để thực hiện và giám sát);

(Đã ký)

- Các Liên Chi hội, Chi hội (để thực hiện);
- Các CLB, Đội, nhóm (để thực hiện);
- Các đồng chí UVBCH (để thực hiện);
- Lƣu VPH.

Trương Quang Hùng

4

