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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

CAM KẾT HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN 

(Dành cho Sinh viên bậc Đại học, hệ Chính quy nhập học năm học 2020) 
 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Nhà trường; 

 - Lãnh đạo khoa:………………………….…………………………..; 

 - Cố vấn học tập lớp:…………………….……………………………  

 Em tên là: .............................................................  IDSV: …………. Lớp: ..........................  

 Khoa: ................................................................ .... Ngành học:  ............................................  

Hôm nay, vào lúc…… giờ ….., ngày…. tháng …. năm 2020, tại Trường Đại học Đông Á. 

Sau khi tham gia “Tuần học tập đầu khóa” và được Khoa, Cố vấn học tập phổ biến chương 

trình đào tạo, các quy chế, quy định, nội quy của Bộ GD&ĐT và Nhà trường, em hiểu rằng Nhà 

trường đã giúp sinh viên vạch ra những nội dung cần thực hiện nhằm thúc đẩy, hỗ trợ sinh viên 

trong học tập, rèn luyện để phát triển bản thân và đạt kết quả học tập cao chuẩn bị cho con 

đường phát triển tương lai sự nghiệp sau này, bao gồm: 
 

TT NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN 

1 
Thực hiện tốt Bộ chuẩn mực văn hóa Trường ĐH Đông Á nhằm tạo dựng hình ảnh tốt 

đẹp của SV Trường ĐH Đông Á 

2 

Không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động để đạt chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường bao 

gồm: Chuyên môn nghề nghiệp; thái độ, văn hóa; ngoại ngữ; kỹ năng, tin học … 

3 Thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường 

4 
Luôn đeo thẻ sinh viên khi đến trường, ăn mặc đúng quy định, cư xử lịch thiệp, lễ độ, 

có văn hóa 

5 

Không đi học muộn, không tự ý bỏ giờ bỏ tiết, nghỉ học; Không làm việc riêng, nói 

chuyện riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học; Ghi chép bài, học bài và làm bài tập 

đầy đủ; Đọc sách chuyên môn ≥ 5 quyển/1 học phần 

6 

Không hút thuốc lá, uống rượu bia trong khuôn viên trường; không tham gia các tệ nạn 

xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép dưới bất kỳ hình thức nào 

7 Nộp học phí, lệ phí đầy đủ, đúng thời gian quy định 

8 

Tích cực tham gia các CLB, các hoạt động phong trào do Nhà trường, Đoàn trường, 

Khoa, lớp tổ chức, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, vệ sinh môi trường 

xanh - sạch - đẹp, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước… góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng - Thành phố 4 An (An ninh trật tự, An 

toàn giao thông, An toàn thực phẩm và An sinh xã hội) 

9 Thực hiện văn hóa giao thông - chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông 

10 Đăng ký đạt danh hiệu SV (Xuất sắc/Giỏi/khá) ………………. 

Trên đây là những cam kết đầy trách nhiệm, em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu 

quả. Nếu vi phạm, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lớp, CVHT và Nhà trường. 
 

 Đà Nẵng, ngày…. tháng…. năm 2020 

 NGƯỜI CAM KẾT 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 


