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  ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 101/QĐ-TĐHYKPNT-KT&ĐBCLĐT 
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Quy định thi và tổ chức thi 

tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch” 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về thành lập Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; 

Căn cứ Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ vào văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ; 

Căn cứ vào Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông; 

Xét theo đề nghị của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng Quản lý 

đào tạo và Phòng Sau Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi và tổ chức thi tại Trường Đại học Y 

Khoa Phạm Ngọc Thạch; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Điều 3. Các ông/ bà Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, 

Sau Đại học, Quản lý thực hành lâm sàng, Công tác Học sinh-Sinh viên, Trưởng các Khoa, 

Bộ môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, P.KT.T (12) 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

BCN BM Ban Chủ nhiêṃ Bô ̣môn 

BM Bô ̣môn 

KT&ĐBCLĐT Khảo thí và Đảm bảo chất lươṇg đào taọ 

QLĐT Quản lý đào taọ 

CBCT Cán bô ̣coi thi 

CĐTSV Cổng thông tin điêṇ tử sinh viên 

MSSV Ma ̃số sinh viên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH  

Thi và tổ chức thi tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TĐHYKPNT-KT&ĐBCLĐT ngày 09 tháng 01 

năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐIṆH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về thi và tổ chức thi taị trường Đaị hoc̣ Y khoa Phaṃ Ngoc̣ 

Thac̣h (sau đây gọi tắt là Trường), bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi, tổ chức thực hiện kỳ thi, chế 

độ báo cáo và lưu trữ sau kỳ thi. 

2. Quy định này được áp dụng đối với: 

- Tất cả các tổ chức, đơn vị, cán bộ viên chức, nhân viên có liên quan đến hoạt động 

thi kết thúc học phần tại Trường, 

- Người học thuộc tất cả các bậc, hệ và các loại hình đào tạo của Trường (sau đây 

được gọi là học viên) tham gia thi. 

Điều 2. Mục đích và yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Làm căn cứ để thực hiện và xử lý vi phạm; 

- Sử dụng kết quả làm điều kiện để quản lý học tập của học viên;  

- Cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục đaị hoc̣, sau đại học. 

2. Đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, khách quan, công bằng và hiệu quả. 

Điều 3. Học phần và tín chỉ  

1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho hoc̣ viên tích lũy 

trong quá trình học tập. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với môṭ mức trình đô ̣theo 

năm hoc̣ thiết kế và được kết cấu riêng như môṭ phần của môn hoc̣ hoăc̣ đươc̣ kết cấu dưới 

dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải đươc̣ ký hiêụ bằng môṭ mã số riêng theo 

quy định của Trường.  

2. Đề cương chi tiết của từng hoc̣ phần phải thể hiêṇ rõ số lươṇg tín chỉ, điều kiêṇ tiên 

quyết (nếu có), nôị dung lý thuyết và thưc̣ hành, cách thức đánh giá hoc̣ phần, giáo trình, tài 

liêụ tham khảo và điều kiêṇ thí nghiêṃ, thưc̣ hành, thưc̣ tâp̣ phuc̣ vu ̣hoc̣ phần. 
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3. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của hoc̣ viên. Một tín chỉ được quy định 

bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 – 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực 

tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp.  

Đối với những hoc̣ phần lý thuyết hoăc̣ thưc̣ hành, thí nghiêṃ, để tiếp thu đươc̣ một tín 

chỉ hoc̣ viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.  

4. Môṭ tiết học tín chỉ đươc̣ tính bằng 50 phút. 

Điều 4. Đánh giá học phần và tín chỉ, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần  

1. Đánh giá học phần: 

a) Tùy theo đặc điểm của mỗi học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính căn 

cứ vào môṭ phần hoăc̣ tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm chuyên cần; 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái 

độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành/ thí nghiệm; điểm kiểm tra giữa 

học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc hoc̣ phần, trong đó điểm thi kết thúc học 

phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. 

b) Việc lựa chọn hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của điểm đánh giá bộ phận và 

cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định trong đề cương chi tiết học 

phần khi xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo, đề cương chi tiết do Ban Chủ 

nhiệm Bộ môn (BCN BM) thông qua. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề 

kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận.  

2. Kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc học phần:  

a) Kiểm tra giữa kỳ: 

- Giảng viên phụ trách lớp học phần bố trí kiểm tra giữa kỳ trong buổi học của lớp 

học phần, theo kế hoạch đào tạo năm học đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

b) Thi kết thúc học phần: 

- Đối với hình thức đào taọ theo niên chế: 

+ Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần. Kỳ 

thi phụ dành cho thí sinh không tham dự kỳ thi chính hoặc có điểm học phần 

không đaṭ (xem quy điṇh về điểm thi taị Phu ̣luc̣ 1) sau kỳ thi chính. Kỳ thi phụ 

được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính. 

+ Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần 

đó, ít nhất là 2/3 ngày cho môṭ tín chỉ. Hiệu trưởng quy định cụ thể thời gian 

dành cho ôn thi và thời gian thi cho các kỳ thi. 

+ Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với chuẩn đầu ra và nội dung học phần đã 

quy định trong chương trình đào tạo. Nội dung đề thi được lấy từ ngân hàng đề 

thi hoặc thực hiện theo quy định hiện hành của Trường.  
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- Đối với hình thức đào taọ theo tín chỉ: áp dụng theo Quyết định số 5134/QĐ-

ĐHYKPNT ngày 04/12/2018 về việc ban hành Quy chế Đào tạo đại học hệ chính 

quy theo học chế tín chỉ từ năm học 2018-2019 tại điều 19. 

Điều 5. Hình thức thi 

1. Hình thức thi được thực hiện theo phê duyệt trong đề cương chi tiết của chương trình và 

được công bố cho học viên ngay từ buổi học đầu của học phần. Hình thức thi có thể là:  

a) Thi trắc nghiệm trên máy tính: là hình thức thi tạo đề bằng phần mềm khảo thí và tổ 

chức thi tại phòng máy tính của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo 

(KT&ĐBCLĐT), khuyến cáo không áp dụng đối với số lượng thí sinh dưới 30 (Xem 

Phụ lục 2). 

b) Thi trắc nghiệm trên giấy:  

- Chấm thi bằng phần mềm khảo thí: là hình thức hoc̣ viên làm bài trên mẫu phiếu 

trả lời trắc nghiệm của Phòng KT&ĐBCLĐT và chấm thi bằng phần mềm khảo 

thí, khuyến cáo không áp dụng đối với số lượng thí sinh dưới 30 (Xem Phu ̣luc̣ 4) 

- Chấm thi bằng phương pháp thủ công: là hình thức hoc̣ viên làm bài trên mẫu phiếu 

trả lời trắc nghiệm của Trường, sau đó Bộ môn (BM) chấm thi tâp̣ trung tại Phòng 

KT&ĐBCLĐT, khuyến cáo áp dụng đối với số lượng thí sinh dưới 30 (Xem Phụ 

lục 5) 

c) Thi tự luận: là hình thức học viên trình bày ý kiến theo yêu cầu của đề thi tự luận trên 

giấy, sau đó Bộ môn (BM) chấm thi tâp̣ trung tại Phòng KT&ĐBCLĐT. (Xem Phụ 

lục 5)  

d) Thi vấn đáp, OSCE (Xem Phụ lục 6). 

e) Các hình thức khác (làm bài tập lớn, bảo vệ chuyên đề): do Ban Chủ nhiệm BM đề 

xuất và được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền. 

2. Điều chỉnh hình thức thi: việc thay đổi hình thức thi khác với hình thức đã được công bố 

và phê duyệt trong đề cương chi tiết phải được Hội đồng khoa học phê duyệt và được thông 

báo vào đầu mỗi năm học. 

3. Các mốc thời gian được quy định trong các quy trình thi và tổ chức thi được xác định là 

thời gian làm việc trong giờ hành chánh (từ 07h30 đến 12h00 và từ 13h00 đến 16h30 từ thứ 

Hai đến thứ Sáu hàng tuần). 

Điều 6. Điều kiện và số lần dự thi 

1. Điều kiện dự thi: áp dụng theo Quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường. Danh sách 

đủ điều kiện dự thi do Bộ môn quản lý, Phòng Quản lý đào tạo hoặc Phòng Sau Đại học (sau 

đây được gọi là Đơn vị Quản lý Đào tạo) kiểm tra. 
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2. Điều kiện và thủ tục vắng thi:  

a) Học viên được vắng thi khi: 

- Đang nằm bệnh viện hoặc vào bệnh viện cấp cứu. 

- Bị tai nạn trên đường. 

- Có người thân trực tiếp qua đời. 

Học viên phải nôp̣ đơn vắng thi nêu rõ lý do, kèm theo hồ sơ có liên quan và nộp về 

Đơn vị QLĐT (lưu ý: Đơn xin vắng thi học viên phải nộp 02 bản: 01 bản cho đơn vị 

QLĐT trước ngày thi ít nhất 03 ngày. BM có trách nhiệm xét duyệt và thông báo cho 

học viên kết quả xử lý cuối cùng, thời gian xử lý các trường hợp vắng thi là trước 

ngày thi 01 ngày). 

b) Trường hợp đột xuất không kịp xin phép thì thời gian nộp đơn sau ngày thi không quá 

03 ngày làm việc. Những trường hợp đặc biệt do Trưởng Đơn vị QLĐT quy định. 

c) Học viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi 

như đa ̃dư ̣thi môṭ lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những học viên này đươc̣ 

dự thi ở kỳ thi phụ sau đó. Lưu ý, khi dự thi kỳ thi phụ, học viên cần nộp đơn xin thi 

lại cho BM trước ngày thi chậm nhất là 10 ngày. 

d) Học viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được Trưởng Đơn vị QLĐT 

xét duyệt đồng ý bằng văn bản, được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó và điểm thi 

được tính là thi lần môṭ. Lưu ý, khi dự thi ở kỳ thi phụ, học viên cần nộp đơn xin thi 

lại, kèm theo văn bản đồng ý xét duyệt học viên được vắng ở kỳ thi chính cho BM 

trước ngày thi chậm nhất là 10 ngày. 

e) Nếu học viên vắng mặt trong kỳ thi chính và kỳ thi phụ hoặc kết quả của các kỳ thi 

không đạt thì học viên đó phải tham gia thi trả nợ trong các kỳ thi được tổ chức cho 

các khóa học sau nhưng phải đóng lệ phí thi lại theo quy định. Lưu ý, học viên cần 

nộp đơn xin thi lại, kèm theo biên lai đóng lệ phí thi cho BM trước ngày thi chậm 

nhất là 10 ngày. 

3. Số lần được dự thi: xem khoản b mục 2 điều 4. 

Điều 7. Lưu trữ 

Thời haṇ lưu trữ các loại hồ sơ tổ chức thi được thưc̣ hiêṇ theo Thông tư số 27/2016/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2016 về Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ 

của ngành Giáo dục. 

Các loại hồ sơ thi kết thúc học phần được quy định lưu trữ như sau: 

- Phòng KT&ĐBCLĐT: các tài liệu của kỳ thi (Bài thi, bản sao bảng điểm, bản sao 

danh sách điểm danh, bản chính Danh sách yêu cầu phúc khảo, bản sao kết quả chấm 

phúc khảo, mật khẩu khóa đề thi, phiếu đăng ký tạo đề trên máy tính của Bộ môn, 
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giấy ủy quyền, phiếu đăng ký phân tích và kết quả đánh giá đề thi, các biên bản vi 

phạm, ghi nhận sự cố của kỳ thi) theo từng chuyên ngành, năm học. 

- Đơn vị QLĐT: bảng điểm chính thức, biên bản điều chỉnh điểm, bản sao giấy xin 

phép vắng thi của hoc̣ viên đã được Trưởng Đơn vị QLĐT xét duyệt. 

- Khoa/Bộ môn: danh sách điểm danh gốc, bảng điểm gốc, bản chính kết quả chấm 

phúc khảo, bản chính giấy xin phép vắng thi của hoc̣ viên đã được BCN BM xét 

duyệt. Đối với hình thức thi trên máy tính phải lưu trữ hồ sơ tạo đề trên máy (đề gốc, 

đề tương đương, phiếu đăng ký tạo đề trên máy tính, kết quả đánh giá đề thi). 

- Thời gian lưu trữ:  

STT NÔỊ DUNG LƯU TRỮ 
THỜI GIAN BẢO 

QUẢN 

1 Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn 

2 Hồ sơ giảng dạy của giảng viên 5 năm sau tốt nghiệp 

3 Tài liệu về thi hết học phần:  

 - Hồ sơ phê duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp 

 - Bài thi hết học phần Hết khóa 

 - Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần Hết khóa 

4 
Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm 

học phần 
10 năm sau tốt nghiệp 

5 Sổ lên lớp (sổ ghi đầu bài) 5 năm sau tốt nghiệp 

6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 năm sau tốt nghiệp 

- Hết hạn lưu trữ, Khoa/BM tiến hành hủy và lâp̣ biên bản hủy, có Trưởng/Phó đơn vi ̣

xác nhâṇ (theo mâũ đính kèm ở Biểu mẫu 5) gửi về Phòng KT&ĐBCLĐT để báo 

cáo.  

Chương II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Kế hoạch, danh sách dự thi 

1. Kế hoạch thi: 

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo trong từng năm học, lịch thi kết thúc học phần do Đơn vị 

QLĐT và Phòng KT&ĐBCLĐT phối hợp sắp xếp và ban hành cho từng học kỳ và gửi đến 

các đơn vị có liên quan, đồng thời công bố trên bảng tin và cổng thông tin của Trường. 

Đối với các kỳ thi có vấn đề về lịch thi và thời gian thi thì Đơn vị QLĐT và Phòng 

KT&ĐBCLĐT phối hợp giải quyết. 

2. Danh sách học viên dự thi: do đơn vị QLĐT và BM phối hơp̣ thưc̣ hiêṇ theo quy chế 

đào tạo và cung cấp cho đơn vi ̣ tổ chức kỳ thi châṃ nhất là 08 ngày trước ngày thi. 
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3. Phòng thi: 

a) Phòng thi, phòng cách ly, các dãy hành lang của phòng thi và phòng cách ly đươc̣ quy 

định là khu vưc̣ thi. Các thí sinh vi phaṃ trong khu vưc̣ thi đều bi ̣ xử lý theo quy điṇh 

tại điều 18 của quy điṇh này. 

b) Các giảng đường lớn được quy đổi thành nhiều phòng thi và mỗi phòng thi bố trí thí 

sinh dư ̣thi đảm bảo nghiêm túc, công bằng.  

c) Phòng thi máy tính: mỗi ca thi được bố trí tối đa là 330 thí sinh. Phòng KT&ĐBCLĐT 

chiụ trách nhiêṃ tổ chức kỳ thi trắc nghiêṃ trên máy tính và hỗ trơ ̣ky ̃thuâṭ phòng 

máy cho các BM có nhu cầu mươṇ phòng để tổ chức thi các hình thức khác. 

d) Phòng thi phải có đủ số lượng Cán bộ coi thi (CBCT) theo quy định taị Điều 10, muc̣ 

2, đảm bảo điều kiện ánh sáng, thông gió và có đầy đủ bàn ghế. Việc bố trí thí sinh và 

CBCT phải hợp lý, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, tránh tình 

trạng phòng thi không đảm bảo trật tự, an toàn kỳ thi. 

Điều 9. Đề thi 

1. Các thí sinh (quy ước: sinh viên, học viên tham gia thi gọi chung là thí sinh) trong cùng 

ca thi thì phải thi chung một đề thi có cùng nội dung. 

2. Thực hiện theo đúng biểu mẫu của Trường về đề thi (tự luận, trắc nghiệm và tự luận 

cộng trắc nghiệm…). 

3. Nội dung đề thi phải nằm trong nội dung giảng dạy và mục tiêu học tập của học phần, 

đánh giá được năng lực của người học, đáp ứng chuẩn đầu ra chung và chuẩn đầu ra của học 

phần. 

4. Không sử dụng đề kiểm tra, bài tập đã phổ biến cho hoc̣ viên trước đó để làm đề thi, kể 

cả những môn thi có yêu cầu thu lại đề thi. 

5. Đề thi trắc nghiệm phải khác biệt tối thiểu 60% so với các đề thi trắc nghiệm tương ứng 

cùng đối tượng trong vòng 05 năm. Các đề thi trắc nghiệm trên giấy phải có tối thiểu 03 mã 

đề thi (khác nhau về nội dung hoặc trình tự nội dung) cho mỗi ca thi. 

6. Đề thi vấn đáp phải có sẵn nhiều câu hỏi kèm đáp án để thí sinh bốc thăm. 

7. Giảng viên ra đề thi là người chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo Khoa/BM về chất 

lượng đề thi và đáp án. Đáp án phải được xây dựng song song với đề thi, phải cụ thể rõ ràng 

đến từng chi tiết và thang điểm đính kèm. 

8. Đề thi phải được Lãnh đạo Khoa/BM phê duyệt tối thiểu 08 ngày làm việc trước thời 

điểm thi. 

9. Bảo mật đề thi: 

a) Ban Chủ nhiệm Khoa/ BM chịu trách nhiệm về việc bảo mật đề thi. 
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b) Phòng KT&ĐBCLĐT chịu trách nhiệm bảo mật trong quá trình in sao đề thi. 

Tất cả các đề thi cần in sao (trên 30 bản) phải được thực hiện tại Phòng KT&ĐBCLĐT 

của Trường theo đúng quy trình tại Phụ lục 3. 

10. Xử lý các sai sót về đề thi: Khoa/BM phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho giảng viên có 

đủ trình đô ̣chuyên môn thường trực để xử lý những sai sót và giải đáp những thắc mắc của 

thí sinh về đề thi trong ngày thi. 

Điều 10. Cán bộ coi thi 

1. Điều kiện tham gia công tác coi thi: đối với mỗi kỳ thi CBCT phải là những cán bộ viên 

chức, nhân viên có đủ phẩm chất và năng lực đang công tác tại Trường.  

2. Số lượng CBCT cho mỗi phòng thi giảng đường: phải phù hợp với số lượng thí sinh để 

đảm bảo tính nghiêm túc và công bằng.  

a) Đối với phòng thi có từ 30 - 50 thí sinh phải bố trí ít nhất 02 CBCT. 

b) Đối với phòng thi có từ 51 - 100 thí sinh phải bố trí ít nhất 03 CBCT. 

c) Đối với phòng thi có từ 101 - 150 thí sinh phải bố trí ít nhất 04 CBCT. 

d) Đối với phòng thi máy tính, số lượng CBCT đươc̣ quy điṇh taị Phụ lục 2. 

3. Huy động CBCT: 

a) Khoa/ BM có trách nhiệm phân công nhân sư ̣thuôc̣ BM tham gia hoạt động coi thi 

khi có lịch thi của hoc̣ phần.  

b) Đối với các BM không đủ nhân sự cho kỳ thi theo quy định tại mục 2 điều này cần 

liên hệ với Đơn vị QLĐT để được hỗ trợ. Việc huy động nhân sự gác thi do Đơn vị 

QLĐT phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ của Trường thực hiện. 

4. Thù lao CBCT được chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Trường. 

5. CBCT phải tuân thủ quy định tại điều 15 của quy định này và chịu trách nhiệm trước 

Khoa, BM, Ban Giám hiệu khi có bất kỳ khiếu naị hoăc̣ tố cáo từ các cá nhân, tổ chức có liên 

quan đến kỳ thi. 

Chương III 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NAỊ ĐIỂM 

 Điều 11. Tổng hơp̣ và công bố điểm thi hoc̣ phần 

Bộ môn có trách nhiệm tổng hợp và công bố kết quả điểm hoc̣ phần cho học viên sau 

ngày thi tối đa là 10 ngày làm việc. Học viên có thể tra cứu điểm thi thông qua cổng thông tin 

điện tử sinh viên (CĐTSV). 

Điều 12. Giải quyết khiếu naị và phúc khảo điểm thi 

1. BM có trách nhiêṃ tiếp nhâṇ, tổng hợp và xử lý những khiếu naị về điểm thi của học 

viên.  
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2. Thời gian tiếp nhâṇ đơn phúc khảo tối đa là 05 ngày làm việc sau khi công bố điểm thi, 

học viên có khiếu naị về điểm thi làm Phiếu đăng ký phúc khảo điểm thi (tải về từ CĐTSV, 

theo mâũ (Biểu mẫu 1)). 

3. Chấm phúc khảo: 

a) Đối với hình thức thi trắc nghiêṃ trên máy tính hoặc trên giấy chấm bằng phần mềm 

khảo thí: Khi kết thúc thời gian nhận đơn phúc khảo, BM tổng hợp và gửi Phòng 

KT&ĐBCLĐT trong vòng 02 ngày làm việc. Phòng KT&ĐBCLĐT sẽ thưc̣ hiêṇ chấm 

phúc khảo và trả kết quả phúc khảo cho BM trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 

BM giải ma ̃đề thi taị Phòng KT&ĐBCLĐT. 

b) Đối với hình thức thi tư ̣luâṇ trên giấy: thưc̣ hiêṇ theo quy trình taị Phu ̣luc̣ 5. 

Điều 13. Tổ chức thi lại  

1. Đối với hình thức đào tạo theo niên chế: 

a) Sau khi thông báo kết quả của kỳ thi chính, số thí sinh có điểm học phần dưới 5.0 

bắt buộc phải tham gia thi ở kỳ thi phụ, kỳ thi phụ được BM phối hợp với Đơn vi ̣

QLĐT bố trí, chậm nhất là 02 tháng kể từ ngày thi chính, thực hiện theo quy trình 

thi. 

b) Thí sinh có trách nhiệm nộp đơn đăng ký thi lại cho BM trước ngày thi chậm nhất là 

10 ngày. 

c) Nhà trường chỉ tổ chức thi lại cho những thí sinh không đạt học phần từ những lần 

thi trước hoặc trường hợp vắng thi ở kỳ thi chính có lý do chính đáng. Ngoài ra, 

không có chính sách cải thiện điểm. 

2. Đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ: 

a) Sau khi thông báo kết quả của kỳ thi, số thí sinh có điểm học phần không đạt, buộc 

phải đăng ký học lại học phần đó, chi phí đăng ký học lại của học viên vẫn được tính 

như học 01 học phần mới. Học viên liên hệ với Đơn vi ̣ QLĐT để được sắp xếp lớp 

học lại.  

b) Ngoài ra, học viên có quyền được tham gia học lại học phần có kết quả không như 

mong muốn để cải thiện điểm của học phần, chỉ giải quyết những học phần có điểm 

D để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy (điều 12, quy chế đào tạo tín chỉ của 

Trường). 

Chương IV 

TRÁCH NHIÊṂ CỦA CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHI THAM GIA KỲ THI 

Điều 14. Trách nhiệm của thí sinh 

1. Quy định chung:  

a) Phải tuân thủ đúng quy điṇh thi; 
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b) Tuyêṭ đối chấp hành quy điṇh của Nhà trường và Bộ môn; 

c) Thí sinh không đươc̣ tư ̣ý di chuyển ra khỏi khu vưc̣ thi; 

d) Thí sinh tự bảo quản vật dụng, tư trang; 

e) Ngồi đúng vi ̣ trí theo số báo danh. 

2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của 

CBCT.  

a) Đối với kỳ thi có 01 ca thi: Thí sinh có măṭ sau 20% thời lươṇg ca thi kể từ khi có 

hiêụ lêṇh làm bài sẽ không được dự thi kỳ thi đó.  

Ví du:̣ Đối với ca thi 50 phút thì thí sinh có măṭ sau 10 phút kể từ khi có hiêụ lêṇh 

làm bài se ̃không đươc̣ tham dư ̣kỳ thi. 

b) Đối với kỳ thi có nhiều ca thi: Thí sinh có măṭ sau 20% thời lươṇg ca thi theo giờ 

tập trung của từng ca thi tại phòng cách ly sẽ không được tham gia kỳ thi. 

Ví du:̣ Đối với ca thi 50 phút thì 20% thời lươṇg ca thi là 10 phút, cu ̣thể: 

Ca 

thi 

Thời 

gian tâp̣ 

trung 

Thời gian 

bắt đầu 

thi 

Thời gian 

kết thúc 

thi 

Thời gian 

ra về 

Thời gian thí sinh 

không đươc̣ tham gia 

kỳ thi  

(bi ̣ cấm thi) 

Ca 1 07h30 08h00 08h50 10h50 Sau 08h10 phút 

Ca 2 08h25 09h20 10h10 10h50 Sau 08h35 phút 

Ca 3 08h25 10h40 11h30 11h30 Sau 08h35 phút 

3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoăc̣ Thẻ sinh viên, học viên; 

b) Trường hợp quên hoặc bị mất Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết 

khác, phải báo cáo ngay cho CBCT để CBCT cho thí sinh viết giấy cam đoan (Biểu 

mẫu 2), sau 03 ngày kể từ ngày thi nếu thí sinh viết giấy cam đoan không nộp lại hồ 

sơ để chứng minh nhân thân sẽ bị hủy kết quả thi, giấy cam đoan đươc̣ lưu giữ bởi 

đơn vi ̣ tổ chức kỳ thi; 

c) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi 

không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; 

d) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy 

than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian 

lận trong quá trình làm bài thi. 

4. Trong phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Đối với hình thức thi tư ̣luâṇ trên giấy: 
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- Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào 

đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp; 

- Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát 

hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với CBCT 

trong phòng thi; 

- Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm 

mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được 

phép phát biểu, thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình; 

- Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì trừ 

trường hơp̣ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được 

viết bằng một thứ mực (không được dùng mực màu đỏ); 

- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay; 

- Bảo quản bài thi nguyên vẹn, không bị người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có 

người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý; 

- Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu 

bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi, Phiếu TLTN và giấy 

nháp; 

- Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối 

với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi 

sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, 

giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi; 

- Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT 

và phải chịu sự giám sát của CBCT; trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng 

thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng Bộ môn quyết định. 

b) Khi dự thi môn trắc nghiệm trên giấy: thí sinh cần tuân thủ quy điṇh taị Phu ̣luc̣ 4. 

c) Khi dư ̣thi môn trắc nghiêṃ trên máy tính: thí sinh cần tuân thủ quy điṇh taị Phu ̣luc̣ 

2. 

5. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT. 

Điều 15. Trách nhiệm của CBCT:  

- Nghiên cứu, nắm vững và thực hiện đúng các quy định thi. 

- Đeo thẻ CBCT loại bảng tên theo quy định. 

- Không làm nhiệm vụ tại phòng thi có người thân như cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, 

chị, em ruột dự thi. 

- Không nói chuyện, trao đổi với CBCT khác ở phòng thi, hành lang, phòng cách ly. 

- Không được sử dụng điện thoại di động trong phòng thi, trong trường hợp tổ chức thi 

tại phòng máy tính, CBCT của Phòng KT&ĐBCLĐT cần liên hệ hỗ trợ kỹ thuật tại 

phòng máy, phải sử dụng công khai với sự chứng kiến của CBCT của BM. 
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- Không được hút thuốc, uống bia, rượu… trong lúc làm nhiệm vụ. 

- Không được giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất cứ hình thức nào. 

- Không đươc̣ nhâṇ chi phí bồi dưỡng từ thí sinh dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Không cho phép những cá nhân nằm ngoài danh sách CBCT vào khu vực thi khi chưa 

có yêu cầu.  

- Phải có mặt thường xuyên tại phòng thi để thực hiện các nhiệm vụ, không đươc̣ tư ̣ý 

rời bỏ vi ̣ trí trên 10 phút. 

- Đơn vị tổ chức thi có trách nhiệm nhắc nhở và lập biên bản các CBCT không tuân thủ 

các quy định để trình cấp lãnh đạo giải quyết.  

1. Đối với hình thức thi tại giảng đường: 

a) Trước giờ thi: Các CBCT có mặt tại địa điểm tổ chức thi ít nhất 30 phút trước giờ thi 

để nhận thẻ CBCT, danh sách thi và các ấn phẩm thi.  

- Cả 02 CBCT (CBCT1+CBCT2) về phòng thi kiểm tra các điều kiện phòng thi.  

- CBCT2: 

+ Đánh số báo danh của thí sinh theo số thứ tự trong danh sách dự thi trong phòng 

thi và gọi tên thí sinh vào phòng thi.  

+ Kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi. 

+ Hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định. 

+ Kiểm tra thẻ sinh viên và học viên (hoặc CMND) để nhận diện thí sinh. Những 

trường hợp không có giấy tờ tùy thân, thí sinh phải làm giấy cam đoan (theo mâũ 

đính kèm ở Biểu mẫu 2), CBCT2 tiến hành chụp ảnh thí sinh và báo cáo về bộ 

phận tổ chức thi, nhắc nhở thí sinh bổ sung giấy tờ tùy thân chậm nhất là 03 ngày 

kể từ ngày thi để không bị hủy kết quả thi. 

- CBCT1: 

+ Ký, ghi rõ họ và tên vào tất cả các giấy tờ thi, giấy nháp và phát cho thí sinh (phát 

từng tờ giấy thi, sau khi thí sinh làm hết tờ thứ nhất, kiểm tra và phát tờ thứ hai). 

+ Phổ biến quy định thi cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh gấp giấy đúng cách, ghi 

đầy đủ các thông tin cần thiết vào giấy nháp và giấy thi.  

- Đến giờ quy định, CBCT1 làm thủ tục mở đề thi (công khai niêm phong cho phòng 

thi và cho 02 thí sinh bất kỳ xác nhận túi đề còn niêm phong), kiểm tra số lượng đề 

thi và phát đề thi cho thí sinh. 

b) Trong giờ thi: 

- Kiểm tra, nhắc nhở thí sinh ghi đầy đủ thông tin trên đề thi, giấy thi, giấy nháp. 

- Yêu cầu thí sinh ghi mã đề thi vào danh sách dự thi. 

- Bao quát từ đầu đến cuối phòng, cho đến hết giờ thi.  
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- Không đứng gần thí sinh trong quá trình làm bài. Không giữ cố định vị trí trong 

phòng thi quá 05 phút, trừ khu vực cần có giám sát đặc biệt. Khi thí sinh hỏi điều 

gì, CBCT chỉ được trả lời công khai trong phạm vi quy định.  

- Lập biên bản xử lý theo đúng quy định và ghi chú các trường hợp bị xử lý kỷ luật 

vào danh sách dự thi. Trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi, CBCT thực hiện như sau: 

+ Yêu cầu thí sinh ký vào biên bản xử lý kỷ luật (có tang vật kèm theo nếu có), 

+ Nộp bài thi, đề thi, giấy nháp, 

+ Ký tên vào danh sách dự thi sau đó cho phép thí sinh rời khỏi phòng thi và đươc̣ 

cách ly đến hết giờ làm bài nếu còn ca thi tiếp theo. 

- Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài (đối với 

hình thức thi tự luận) và kết thúc thời gian làm bài (đối với hình thức thi trắc 

nghiệm), sau khi thí sinh đã nộp bài và đề thi. 

- Nếu có thí sinh bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải 

tạm thời ra khỏi phòng thi thì phải báo với CBCT có trách nhiệm chính giải quyết. 

- Khi hết 2/3 thời gian làm bài phải thông báo cho thí sinh biết. 

- Không nói chuyện, trao đổi với CBCT khác, gây ảnh hưởng đến viêc̣ làm bài của 

thí sinh. 

c) Kết thúc giờ thi: 

- Khi kết thúc giờ thi, yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và thu bài làm cùng đề thi, giấy 

nháp, kể cả thí sinh bị kỷ luật.  

- Một CBCT duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi, CBCT còn lại gọi tên từng thí sinh 

lên nộp bài và nhận bài thi. 

- Khi nhận bài thi CBCT phải kiểm tra: 

+ Số tờ giấy thi tương ứng với số tờ thí sinh ghi trên bài thi, danh sách thi và cho 

thí sinh ký tên vào danh sách. 

+ Thông tin thí sinh ghi trên giấy thi, đảm bảo đầy đủ và đúng các thông tin cơ bản 

về: ho ̣và tên, lớp, ma ̃số sinh viên, số báo danh (nếu có), ma ̃đề thi. 

- CBCT chỉ cho thí sinh rời khỏi phòng thi khi đã nhận đầy đủ bài thi, đề thi, số tờ 

giấy thi và chữ ký của thí sinh trong danh sách thi.  

- Các CBCT kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự số báo danh trong danh sách thi. Đề 

thi, các biên bản xử lý kỷ luật, giấy cam kết (nếu có) phải kèm theo bài thi của thí 

sinh và cho vào túi đựng bài thi. Sau đó niêm phong túi đựng bài thi ngay tại phòng 

thi. 

- CBCT bàn giao lại túi đựng bài thi và đề thi, phiếu làm bài thừa hoăc̣ bi ̣ hỏng lại 

cho thư ký kỳ thi (nếu có). Thư ký kỳ thi và 02 CBCT ghi rõ họ tên và ký nhận vào 

biên bản bàn giao bài thi và các túi bài thi phải đươc̣ niêm phong.  

2. Đối với hình thức thi trên máy: Thực hiện theo quy trình tại Phụ lục 2. 
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Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị  

1. Đơn vị QLĐT: có trách nhiệm cung cấp danh sách thí sinh, lịch thi theo thời gian quy 

định, đồng thời quản lý, cập nhật điểm thi để phân loại đánh giá học viên; 

2. Phòng KT&ĐBCLĐT: tổ chức thi trên máy tính, tổ chức in sao đề thi, chấm thi bài trắc 

nghiêṃ trên giấy bằng phần mềm khảo thí; Đôn đốc, nhắc nhở, giám sát các quá trình tổ 

chức thi và thưc̣ hiêṇ quy điṇh thi taị đơn vi;̣ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên 

quan xây dựng văn bản hướng dẫn và quy trình tổ chức thi đối với các bậc, hệ đào tạo 

của trường khi có những quy định cần thay đổi. 

3. Phòng Tài chính – Kế toán: phối hợp với Phòng KT&ĐBCLĐT chuẩn bị tài chính cho 

kỳ thi; Cung cấp cho Đơn vị QLĐT, BM danh sách hoc̣ viên đóng lệ phí, học phí; Thực 

hiện thanh toán các chi phí ra đề thi, coi thi, chấm thi,… cho các cá nhân và bô ̣phâṇ có 

liên quan theo quy chế chi tiêu nôị bô.̣ 

4. Phòng Hành chính Quản trị: phối hợp trong việc chuẩn bị phòng thi, đảm bảo các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân viên trưc̣ phục vụ kỳ thi. 

5. Phòng Công nghệ thông tin: bố trí nhân viên trưc̣ phuc̣ vu ̣kỳ thi, xử lý các sự cố về 

đường truyền mạng, máy tính tại phòng thi máy tính. 

6. Các Khoa/BM trực thuộc trường: chỉ đạo và phân công các BM thuộc khoa trong việc 

tổ chức ra đề thi, phân công CBCT, cán bộ chấm thi theo kế hoạch.  

CHƯƠNG V 

XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 17. Xử lý đối với các đơn vị, cán bộ, giảng viên vi phạm quy định thi 

Các đơn vị, cán bộ, giảng viên trường tham gia công tác thi (ra đề thi, tổ chức thi, coi thi 

và chấm thi…), nếu vi phạm các quy định về thi, tùy theo mức độ sẽ bị kiểm điểm và ảnh 

hưởng đến kết quả xét đánh giá viên chức, bình bầu thi đua vào cuối năm học. 

Điều 18. Xử lý đối với thí sinh vi phạm quy điṇh thi 

Những thí sinh vi phạm quy điṇh đều bị lập biên bản và tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý 

kỷ luật theo các hình thức sau: 

1. Nhắc nhở: Không trừ điểm. Áp dụng đối với những thí sinh phạm lỗi 1 lần: nhìn bài, 

trao đổi, thảo luận với người khác. 

2. Khiển trách: Trừ 25% điểm số của bài thi. Áp dụng đối với thí sinh đã bị nhắc nhở 01 

lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm lỗi tại Điều 18 mục 01 của quy định này. 

3. Cảnh cáo: Trừ 50% điểm số của bài thi. Áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong 

những lỗi sau đây: 
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a) Đã bị khiển trách 01 lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm lỗi tại Điều 18 mục 

01 của quy định này. 

b) Trao đổi bài làm, giấy nháp với thí sinh khác, cho thí sinh khác chép bài. Những bài 

thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau.  

4. Đình chỉ thi: Thí sinh bị đình chỉ trong khi thi học phần nào thì bài thi học phần đó bị 

điểm 0. Áp dụng đối với các thí sinh vi phạm 01 trong các lỗi sau đây:  

a) Đã bị cảnh cáo 01 lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm lỗi tại Điều 18 mục 01 

của quy định này. 

b) Khi vào phòng thi mang theo: tài liệu, điện thoại di động (dù sử dụng hay không sử 

dụng), phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tải, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng 

thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng 

gây nguy hại khác. 

c) Đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. 

d) Có mùi rượu bia, có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong phòng thi 

hay đe dọa thí sinh khác. 

e) Viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi trên giấy thi. 

Các hình thức kỷ luật trên do 02 CBCT lập biên bản (theo mâũ đính kèm ở Biểu mẫu 

3.1), thu tang vật (nếu có) và thống nhất hình thức kỷ luật. Việc xử lý kỷ luật thí sinh phải 

được công bố cho thí sinh biết, nếu thí sinh không ký tên vào biên bản thì mời Ban cán sự của 

lớp hoăc̣ 02 thí sinh cùng kỳ thi xác nhận sự việc vi phạm bên caṇh chữ ký của 02 CBCT. Các 

mức kỷ luật trên có thể được áp dụng khác nhau tùy hình thức thi cụ thể.  

5. Đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học đối với những thí sinh có vi phạm sau:  

a) Thi hộ và nhờ thi hộ dưới mọi hình thức. 

b) Tổ chức lấy đề và đưa bài giải vào cho thí sinh trong phòng thi. 

c) Gây rối làm mất trật tự trong phòng thi. 

6. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những thí sinh vi phạm những lỗi 

sau: 

a) Có hành động phá hoại, trộm cắp trong kỳ thi. 

b) Hành hung thí sinh, cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi. 

c) Có những vi phạm nghiêm trọng khác trong kỳ thi.  

Điều 19. Báo cáo, đánh giá kết quả thi kết thúc học phần 

Các số liệu thu được từ kỳ thi kết thúc học phần được sử dụng như sau: 

1. BM: thống kê số lượng hoc̣ viên đạt hoặc không đạt học phần, báo cáo BCN BM, lên 

lịch tổ chức kỳ thi phụ; Sử dụng số liệu thống kê cho các báo cáo giữa và cuối năm học hoặc 

các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; Lưu trữ đề thi và các giấy tờ liên quan theo mỗi 

học phần của học kỳ đó. 
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2. Đơn vi ̣QLĐT: Sử dụng số liệu thống kê cho các báo cáo giữa và cuối năm học hoặc các 

báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. 

3. Phòng KT&ĐBCLĐT: Sau kỳ thi kết thúc học phần, BM có quyền yêu cầu Phòng 

KT&ĐBCLĐT thống kê kết quả nhằm đánh giá chất lượng câu hỏi của đề thi, phản ánh kịp 

thời đến BM để cải thiện ngân hàng câu hỏi, số liệu này được sử dụng cho việc khảo sát đánh 

giá của BM, đồng thời sử dụng để báo cáo số liệu cho lãnh đạo phòng hoặc theo yêu cầu của 

Ban Giám hiệu. 

Điều 20. Điều khoản thi hành 

1. Đơn vị QLĐT có trách nhiệm cập nhật quy định này vào Sổ tay sinh viên, sổ tay giảng 

viên, biên soạn các biểu mẫu và các hướng dẫn cụ thể cần thiết để thực hiện quy định này; 

2. Các Khoa và BM có trách nhiệm phổ biến quy định này đến các giảng viên trước khi 

tham gia giảng dạy, coi thi và phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện; 

3. Phòng KT&ĐBCLĐT có trách nhiêṃ rà soát, điều chỉnh, thay đổi các điều kiêṇ trong 

quy điṇh cho phù hơp̣ với thưc̣ tế; 

4. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn 

vị kịp thời phản ánh với Phòng KT&ĐBCLĐT để tổng hợp trình Ban Giám hiệu ra quyết định 

điều chỉnh, bổ sung./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

 PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân 
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TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phu ̣luc̣ 1 

QUY ĐIṆH VỀ ĐIỂM THI 

(Ban hành kèm theo Quy định thi và tổ chức thi  

tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) 

I. HÌNH THỨC ĐÀO TAỌ THEO NIÊN CHẾ  

Điểm đánh giá học phần: là tổng của các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng 

được ghi rõ trong đề cương chi tiết của từng học phần và được làm tròn theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10). Việc làm tròn số thực hiện theo nguyên tắc: có điểm lẻ từ 0,01 đến 0,24 thì quy 

tròn thành 0; có điểm lẻ từ 0,25 đến 0,74 thì quy tròn thành 0,5 và có điểm lẻ từ 0,75 đến 0,99 

thì quy tròn thành 1,00. Nguyên tắc đánh giá điểm thành phần do giảng viên công bố cho sinh 

viên ngay từ khi bắt đầu học phần và được xác nhận bằng thông báo từ Đơn vị quản lý đào tạo 

về tỷ lệ điểm thành phần. 

- Đối với hình thức thi trắc nghiệm. Điểm thi được tính từ tổng số câu đúng quy đổi 

thành tỷ lệ phần trăm theo thang điểm sau: 

0%   0    6%  42%  3.5  48%  74%   7    77.5% 

6%  0.5  12%  48%   4    54%  77.5%  7.5  81% 

12%   1    18%  54%  4.5  60%  81%   8    84.5% 

18%  1.5  24%  60%   5    63.5%  84.5%  8.5  88% 

24%   2    30%  63.5%  5.5  67%  88%   9    91.5% 

30%  2.5  36%  67%   6    70.5%  91.5%  9.5  95% 

36%   3    42%  70.5%  6.5  74%  95%   10  100% 

Ví dụ: Sinh viên làm đúng 35 câu của đề thi gồm 60 câu, tương ứng với 58.3% thì sẽ đạt 

4.5 điểm 

- Đối với các hình thức khác: Điểm thi được quy định với cấu trúc điểm chi tiết do Bộ 

môn quy định và cung cấp cho Phòng KT&ĐBCLĐT. 

II. HÌNH THỨC ĐÀO TAỌ THEO TÍN CHỈ 

Đối với các học phần theo hình thức tín chỉ thì áp dụng cách tính điểm mỗi học phần 

theo Quyết định số 5134/QĐ-ĐHYKPNT ngày 04/12/2018 về việc ban hành Quy chế Đào tạo 

đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ từ năm học 2018-2019 tại điều 21./. 
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      TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ  

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phu ̣luc̣ 2 

TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIÊṂ TRÊN MÁY TÍNH 

(Ban hành kèm theo Quy định thi và tổ chức thi  

tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) 

I. QUY ĐIṆH 

1. Tổ chức phòng thi:  

- Mỗi ca thi được bố trí tối thiểu là 30 thí sinh/đề thi và tối đa là 330 thí sinh. 

- Lic̣h hoaṭ đôṇg của Phòng thi máy: 

+ Theo giờ hành chánh, 

+ Sáng thứ 7 với điều kiêṇ kỳ thi có 02 ca thi trở lên, 

+ BM mươṇ phòng để sử duṇg thi các hình thức khác có liên quan đến máy tính. Lưu 

ý, BM khi mươṇ phòng cần thưc̣ hiêṇ các bước đăng ký lịch trên Doodle, ghi rõ 

“Mươṇ phòng”, phòng KT&ĐBCLĐT se ̃cử 01 nhân sư ̣trưc̣ ở văn phòng để hỗ trơ ̣

ky ̃thuâṭ cho Bô ̣môn khi cần. 

- 01 ca thi có thể tổ chức thi ghép tối đa cho 03 đối tượng với 03 đề thi với điều kiện 

BM phải liên hệ trực tiếp với Phòng KT&ĐBCLĐT để được bố trí hợp lý. 

- Thời gian chuyển tiếp giữa 02 ca thi tối thiểu là 30 phút. 

- Nếu ca thi có số lươṇg thí sinh  180 được bố trí 03 cán bộ coi thi BM và 01 cán bộ 

coi thi Phòng KT&ĐBCLĐT/phòng thi. 

- Nếu ca thi có số lươṇg thí sinh  180 được bố trí 04 cán bộ coi thi BM và 02 cán bộ 

coi thi Phòng KT&ĐBCLĐT/phòng thi. 

- Chi tiết các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi được quy định taị Điều 14 

muc̣ 3, các yêu cầu đăc̣ thù đươc̣ quy điṇh bởi BM và đươc̣ thông báo trước giờ thi. 

- Giấy nháp sử dụng phải là giấy nháp đã được đóng mộc của Phòng KT&ĐBCLĐT, 

yêu cầu thí sinh ghi đầy đủ họ tên, ma ̃số sinh viên (MSSV), vị trí máy ngồi. 

- Thời gian làm bài vẫn tiếp tục tính nếu thí sinh đi vệ sinh trong khi làm bài thi. 

- Tính từ thời gian bắt đầu làm bài thi (áp duṇg đối với môṭ ca thi hoăc̣ ca thi thứ nhất 

của kỳ thi), nếu: 

+ Thí sinh có mặt trong 20% thời lươṇg ca thi kể từ khi có hiêụ lêṇh làm bài: vẫn làm 

bài thi bình thường nhưng bài thi sẽ được thu cùng lúc với các bài thi khác trong 

ca thi đó ( thí sinh bi ̣ trừ thời gian làm bài thi). 
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+ Thí sinh có mặt sau 20% thời lươṇg ca thi kể từ khi có hiêụ lêṇh làm bài: không 

được tham gia kỳ thi.  

2. Taọ đề thi 

2.1. Quy định về đề thi 

Toàn bộ các câu hỏi thi đều phải giống nhau về hình thức: 

− Chỉ sử dụng câu hỏi có 04 lựa chọn. 

− Mỗi câu hỏi chỉ có 01 lựa chọn đúng, nghĩa là không sử dụng câu có nhiều đáp án 

đúng. 

− Đề thi phải được kiểm tra lỗi nội dung, lỗi chính tả, lỗi định dạng kiểu chữ trước 

khi tạo ra các bộ đề tương đương. 

2.2. Quy điṇh về taọ đề thi 

− Người có trách nhiệm tạo đề lên Phòng P.KT&ĐBCLĐT:  

+ BCN BM hoặc Giáo vụ Bộ môn mang theo USB có chứa đề thi, nếu không có 

thì ca tạo đề này bi ̣ hủy. 

+ Nếu Giảng viên Bộ môn bắt buộc phải có giấy ủy quyền của BCN BM (giấy 

ủy quyền có thể đươc̣ BCN BM xác nhâṇ 01 lần từ đầu năm để sử duṇg cho 

cả năm hoc̣) và mang theo USB có đề thi phải được niêm phong. Nếu không 

có (giấy ủy quyền hoặc USB có đề thi) thì ca tạo đề này bi ̣hủy. 

− Người có trách nhiệm tạo đề thi của BM, cần phải có mặt tại Phòng 

KT&ĐBCLĐT từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc để chứng kiến tạo đề thi và 

hoàn tất các thủ tục hành chánh có liên quan, tuyệt đối không được rời bỏ vị trí. 

− BM cần tuân thủ đúng các quy điṇh sau: 

+ Thời gian taọ đề đa ̃heṇ trước, sau 30 phút kể từ thời gian heṇ mà BM chưa 

đến hoăc̣ chưa liên hê ̣với phòng KT&ĐBCLĐT thì xem như ca taọ đề này bi ̣

hủy. 

+ Hình thức các têp̣ taọ đề đa ̃quy điṇh, nếu phòng KT&ĐBCLĐT kiểm tra các 

têp̣ không đúng hình thức se ̃trả laị BM và xem như ca taọ đề này bi ̣ hủy. 

− Trước ngày heṇ taọ đề ít nhất 01 ngày, BM phải gửi danh sách thí sinh đủ điều 

kiêṇ dư ̣thi cho Phòng KT&ĐBCLĐT. Nếu đến ngày heṇ taọ đề mà BM chưa 

gửi danh sách thí sinh dư ̣thi thì xem như ca taọ đề này bi ̣hủy. 

− Các ca taọ đề bi ̣ hủy, BM phải thưc̣ hiêṇ laị quy trình đăng ký taọ đề khác, moị 

sư ̣cố châṃ trê ̃của kỳ thi xảy ra sau đó BM phải chiụ trách nhiêṃ. 

3. Chấm thi 

Việc chấm thi được thực hiện ngay sau khi kết thúc mỗi kỳ thi.  

- Chuyên viên của Phòng KT&ĐBCLĐT có trách nhiệm: 

+ Xuất điểm thi từ phần mềm khảo thí, 
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+ In 02 bảng điểm và ký xác nhâṇ bên góc phải mỗi trang, đồng thời CBCT chính 

của BM ký xác nhâṇ bên góc trái mỗi trang (01 bảng điểm BM lưu, 01 bảng 

điểm Phòng KT&ĐBCLĐT lưu), 

+ Đối với các thí sinh làm giấy cam đoan vì không có giấy tờ tùy thân thì Phòng 

sẽ trả kết quả cho BM sau 04 ngày. 

- BM có trách nhiệm: Hoàn chỉnh bảng điểm học phần cho các đối tượng mỗi kỳ 

thi bằng cách tổng các điểm thành phần của học phần, sau đó gửi về cho Đơn vị 

QLĐT, châṃ nhất là 15 ngày kể từ ngày thi kết thúc học phần. 

4. Đánh giá đề thi: Sau khi kết thúc kỳ thi trên máy tính, BM có thể yêu cầu Phòng 

KT&ĐBCLĐT đánh giá đề thi thông qua kết quả thi của thí sinh. Phòng KT&ĐBCLĐT sẽ trả 

kết quả được phân tích cho BM sau 05 ngày kể từ ngày nhận Phiếu đề nghị thống kê kết quả 

sau kỳ thi trên máy tính (đính kèm Biểu mẫu 4), việc đánh giá đề thi sau kỳ thi sẽ giúp BM 

cải thiện chất lượng câu hỏi thi và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi của BM. 

5. Trách nhiêṃ của Cán bô ̣coi thi (CBCT): ngoài các quy định tại Điều 15 của Quy định 

này, CBCT tham gia tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính cần tuân theo những điều sau: 

- Thành phần chính trong kỳ thi máy tính gồm: 

+ Chuyên viên phòng KT&ĐBCLĐT, 

+ Chuyên viên phòng Công nghê ̣thông tin, 

+ CBCT chính của BM, 

+ CBCT phòng cách ly, 

+ CBCT phòng máy. 

- Các thành phần chính khi tham gia kỳ thi máy taị Phòng KT&ĐBCLĐT phải: 

+ Liên hê ̣với chuyên viên Phòng KT&ĐBCLĐT để nhâṇ thẻ đeo trước kỳ thi,  

+ Đeo thẻ trong suốt thời gian tham gia coi thi. 

5.1. Chuyên viên phòng KT&ĐBCLĐT 

- Có mặt tại phòng thi trước 30 phút để chuẩn bị phòng máy, 

- Hướng dẫn BM thực hiện theo quy định của phòng máy, 

- Hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài, phổ biến quy định của phòng máy và xử lý 

các sự cố về kỹ thuật máy tính, 

- Giám sát thí sinh dự thi, 

- Phối hợp với BM để xử lý các trường hợp vi phạm quy định thi, 

- Khi kết thúc giờ thi: kiểm tra lại số lượng bài thi của thí sinh đối chiếu với số 

lươṇg thí sinh dư ̣thi được điểm danh hiện diện, 

- Nhắc nhở và lập biên bản các CBCT không tuân thủ các quy định để trình cấp 

lãnh đạo giải quyết. 

5.2. Chuyên viên phòng Công nghê ̣thông tin 

- Trưc̣ và hỗ trơ ̣kip̣ thời khi có yêu cầu từ phòng KT&ĐBCLĐT về xử lý sư ̣cố ky ̃

thuâṭ phần cứng trong quá trình thi theo sự phân công của Phòng Công nghệ thông 

tin. 
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5.3. CBCT chính của BM trong kỳ thi  

- Có măṭ trước 20 phút taị phòng thi máy tính để giải ma ̃đề thi, 

- Nhâṇ thẻ CBCT từ chuyên viên phòng KT&ĐBCLĐT và phát cho các CBCT của 

BM và CBCT phòng cách ly, 

- Nhắc nhở các CBCT của BM đeo thẻ “Cán bô ̣coi thi” và không sử duṇg điêṇ 

thoaị di đôṇg trong suốt thời gian diêñ ra kỳ thi, 

- Phân công nhiêṃ vu ̣và khu vưc̣ giám sát cho các CBCT của BM, 

- Phối hợp với chuyên viên phòng KT&ĐBCLĐT ghi nhận và thống nhất cách giải 

quyết các sự cố trong phòng thi, 

- Theo dõi việc điểm danh của các CBCT BM, sau đó tổng hơp̣ số lươṇg thí sinh 

của ca thi, 

- Phải thông báo cho thí sinh biết khi còn lại 20% thời gian làm bài, 

- Ma ̃hóa đề thi sau khi kết thúc kỳ thi (nếu BM có đăng ký đánh giá kết quả sau kỳ 

thi trên máy tính thì bỏ qua bước này), 

- Ký tên xác nhâṇ bảng điểm được in ra tại phòng máy tính ngay sau kỳ thi, 

- Khi kết thúc mỗi kỳ thi, tổng hợp các thẻ “Cán bộ coi thi” và gửi trả đầy đủ cho 

chuyên viên P.KT&ĐBCĐT. 

- Lưu ý:  

+ Nếu BM có sự thay đổi nhân sự coi thi, phải bổ sung văn bản điều chỉnh danh 

sách cán bộ được phân công coi thi (có sự xác nhận của BCN BM) gửi về 

P.KT&ĐBCĐT trước ngày thi 01 ngày.  

+ Trường hợp trong ngày thi, BM có sự thay đổi nhân sự coi thi đột xuất thì CBCT 

chính của BM lập Biên bản xác nhận về việc đó. BM phải bổ sung văn bản điều 

chỉnh danh sách cán bộ được phân công coi thi (có sự xác nhận của BCN 

BM) gửi về P.KT&ĐBCĐT chậm nhất sau ngày thi 02 ngày. 

5.4. CBCT tại Phòng cách ly 

- Có măṭ đúng giờ theo kế hoac̣h đa ̃phân công, 

- Kiểm soát thí sinh ra vào phòng thi, thí sinh có mặt sau 20% thời lươṇg ca thi theo 

giờ tập trung của từng ca thi tại phòng cách ly sẽ không được tham gia kỳ thi, 

- Tuyêṭ đối không giải quyết cho thí sinh đi vê ̣sinh, khi còn lại 20% thời gian làm 

bài của ca đang thi, 

Ví du:̣ Đối với ca thi 50 phút thì 20% thời lươṇg ca thi là 10 phút, cu ̣thể: 
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Ca 

thi 

Thời 

gian 

tâp̣ 

trung 

Thời 

gian 

bắt 

đầu thi 

Thời 

gian 

kết 

thúc thi 

Thời 

gian 

ra về 

Thời gian thí sinh 

không đươc̣ tham 

gia kỳ thi  

(bi ̣ cấm thi) 

Thời gian không cho 

phép thí sinh đi vê ̣

sinh 

Ca 1 07h30 08h00 08h50 10h50 Sau 08h10 phút Từ 08h40 đến 08h50 

Ca 2 08h25 09h20 10h10 10h50 Sau 08h35 phút 
- Từ 08h40 đến 08h50 

- Từ 10h00 đến 10h10 

Ca 3 08h25 10h40 11h30 11h30 Sau 08h35 phút 
- Từ 08h40 đến 08h50 

- Từ 10h00 đến 10h10 

 

- Kiểm soát chặt chẽ về điện thoại, tài liêụ (dù có liên quan đến môn thi hay không) 

và các thiết bị truyền thông, khi phát hiêṇ thí sinh giữ trong người, lâp̣ biên bản 

đình chỉ thi theo mâũ của phòng KT&ĐBCLĐT, 

- Trong suốt quá trình cách ly: chỉ giải quyết tối đa là 05 thí sinh/ lần đi vê ̣sinh, 

đồng thời CBCT phòng cách ly có trách nhiệm giám sát, giữ thẻ sinh viên và hoàn 

trả lại cho thí sinh ngay sau trở laị phòng cách ly, 

- Hướng dẫn và kiểm soát việc di chuyển của thí sinh khi di chuyển đến phòng thi, 

- Hướng dẫn sắp xếp tư trang cá nhân của thí sinh. Thí sinh chỉ được lấy tư trang 

cá nhân cùng lúc vào thời điểm ra về của từng ca thi. 

5.5. Trách nhiêṃ của CBCT phòng máy 

- CBCT của BM tập trung tại phòng thi máy tính để điểm danh và nhận thẻ “Cán 

bộ coi thi” từ CBCT chính của BM.  

- Trước giờ thi: CBCT phải có mặt đúng giờ và xuyên suốt tại phòng thi để làm 

nhiệm vụ theo trình tự sau: 

+ Có mặt tại địa điểm tổ chức thi ít nhất 20 phút trước giờ thi,  

+ Ổn định chỗ ngồi cho thí sinh, 

+ Sắp xếp tư trang cá nhân của thí sinh, 

+ Kiểm tra vật dụng thí sinh mang theo, thẻ sinh viên, hoc̣ viên hoặc các giấy tờ 

tùy thân có dán ảnh để nhận diện, đối chiếu với danh sách dự thi. Những trường 

hợp không có giấy tờ tùy thân, thí sinh phải làm giấy cam đoan (Biểu mẫu 2), 

+ Phát giấy nháp (nếu có), hướng dẫn điền thông tin trên giấy, 

+ Cho thí sinh ký vào danh sách điểm danh (Lưu ý: các ca thi phải ký tên tại phòng 

thi, không được phép ký trước tại phòng cách ly). 

- Trong giờ thi: 

+ Khi thí sinh bắt đầu làm bài: CBCT kiểm tra thẻ sinh viên, học viên (hoặc 

CMND) để nhận diện thí sinh; kiểm tra, nhắc nhở thí sinh ghi đầy đủ thông tin 

trên giấy nháp, sau đó cho thí sinh ký tên vào danh sách thi, 
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+ Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật, CBCT phải báo cáo với CBCT chính trong kỳ 

thi để lập biên bản xử lý theo đúng quy định, 

+ CBCT BM kiểm tra, tổng kết số lượng thí sinh dự thi trong danh sách dự thi tại 

khu vực được phân công, 

+ Giám sát hoạt động thi khu vực được phân công bởi CBCT chính. 

Ghi chú: Sử dụng mẫu biên bản của Phòng KT&ĐBCLĐT khi kỷ luật thí sinh 

(Biểu mẫu 3.2) 

- Kết thúc giờ thi: 

+ Ổn định thí sinh để chuyên viên Phòng KT&ĐBCLĐT thu và tổng kết số lượng 

bài thi, 

+ Thu lại giấy nháp (nếu có), 

+ Di chuyển thí sinh về phòng cách ly theo kế hoạch thi của Bộ môn (nếu có). 

6. Quy điṇh đối với thí sinh 

6.1. Tại phòng thi máy tính: 

- Tuân theo các quy điṇh chung về taị điều 14 của quy điṇh này. 

- Xem trước quy cách thi trên máy. 

- Đăng nhập đúng thông tin cá nhân về MSSV (đối với hình thức thi trên máy), 

nếu đăng nhập không đúng MSSV của mình thì thí sinh sẽ bị điểm 0 (không) bài 

thi đó. 

- Ngồi đúng vi ̣trí máy tính đa ̃đươc̣ thông báo, khi phát hiêṇ ngồi sai thí sinh se ̃

bi ̣ đình chỉ thi. 

- Tuyêṭ đối không mang theo điện thoại di động trên người, nếu phát hiêṇ thì bi ̣

đình chỉ thi. 

- Khi còn lại 20% thời gian làm bài, thí sinh tuyêṭ đối không được phép ra ngoài 

phòng thi. 

6.2. Tại phòng cách ly: 

- Tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu-phát sóng từ lúc 

có mặt tập trung cho đến khi ra về (cả trước và sau khi thi). Điện thoại di động 

phải chuyển sang chế độ rung hoặc tắt nguồn để trong túi xách và tập trung tại 

một nơi theo chỉ định của CBCT. Nếu phát hiện thí sinh sử dụng điện thoại di 

động, CBCT phải lập biên bản (Biểu mẫu 3.2) và đình chỉ thi đối với thí sinh. 

- Tuyệt đối không được sử duṇg tài liêụ trong suốt thời gian cách ly (cả trước 

và sau khi thi), nếu phát hiêṇ se ̃bi ̣ đình chỉ thi. 

- Không được dự thi nếu có măṭ sau 20% thời lươṇg ca thi tính theo giờ tập trung 

của từng ca thi.  

- Khi còn lại 20% thời gian làm bài của ca đang thi, thí sinh tuyêṭ đối không được 

phép ra ngoài phòng cách ly. 
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- Từng ca thi thí sinh chỉ được lấy tư trang cá nhân cùng lúc vào thời điểm ra về. 

7. Xử lý vi phạm 

7.1. Hình thức xử lý 

Những thí sinh vi phạm quy điṇh thi đều bị lập biên bản và tùy mức độ nặng nhẹ 

sẽ bị xử lý kỷ luật theo 02 hình thức sau: 

- Xử lý tại chỗ: đây là hình thức xử phạt được tiến hành ngay sau khi thí sinh vi 

phạm, do chuyên viên phòng KT&ĐBCLĐT thực hiện gởi nhắc nhở trực tiếp. 

- Xử lý sau kỳ thi: phòng KT&ĐBCLĐT thực hiện rà soát trên dữ liệu ghi hình 

của phòng máy tính để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định 

thi. 

7.2. Các mức độ xử phạt: Áp dụng theo quy định chung taị Điều 18, có bổ sung quy 

cách xử lý sau kỳ thi, việc xử lý sau kỳ thi mang tính bổ sung cho xử lý tại chỗ. 

Lưu ý: Khi phòng thi có tình traṇg không nghiêm túc, chuyên viên phòng 

KT&ĐBCLĐT và CBCT chính của BM sẽ tiến hành lâp̣ biên bản “Phòng thi không trâṭ 

tư”̣ để nhắc nhở toàn phòng thi. Sau thời điểm đó, dữ liêụ ghi hình sẽ đươc̣ rà soát sau 

kỳ thi và tiến hành xử lý các thí sinh vi phaṃ quy điṇh thi theo 04 mức kỷ luâṭ ở Điều 

18 của Quy định này. 

8. Quy điṇh về bảng điểm: 

8.1. Quy cách tính điểm thường quy đối với kỳ thi không có sư ̣cố 

- Bước 1: Số câu đúng (SCĐ) được quy đổi thành tỉ lệ phần trăm. 

- Bước 2: Điểm được tính từ tỉ lệ phần trăm theo thang điểm ở phu ̣luc̣ 1. 

Ví dụ: Thí sinh làm đúng 35 câu (SCĐ) của đề thi gồm 60 câu, tương ứng với 

58.3% thì sẽ đạt 4.5 điểm (theo thang điểm quy điṇh taị Phu ̣luc̣ 1). 

- Bước 3: Chuyển bảng điểm chính thức cho các phòng chức năng:  

+ Trường hợp 1: Đối với điểm được tính là điểm kết thúc trọn vẹn của môn học 

(chỉ có 01 cột điểm duy nhất, không có các cột điểm thành phần khác), sau 

khi nhận được bảng điểm chính thức từ Phòng KT&ĐBCLĐT, BM gửi bảng 

điểm về Phòng QLĐT (để lưu, với đối tượng cao đẳng, đại học) hoặc Phòng 

Sau đại học (để lưu, với đối tượng sau đại học). 

+ Trường hợp 2: Đối với điểm được tính là điểm thành phần (Ví dụ: điểm lý 

thuyết của học phần có Lý thuyết + Thực hành, điểm 01 môn của học phần 

kết hợp nhiều môn), sau khi nhận được bảng điểm chính thức từ Phòng 

KT&ĐBCLĐT, BM thực hiện công thức tính điểm tổng kết (công thức này 
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phải được công bố trước cho hoc̣ viên và đã gởi cho đơn vi ̣ QLĐT và Phòng 

KT&ĐBCLĐT vào đầu năm học theo mẫu của Đơn vi ̣ QLĐT). 

Ví dụ: Học phần có 02 điểm thành phần là: điểm A + điểm B. Trong đó, điểm 

A là điểm lý thuyết được tổ chức thi trên máy tính tại Phòng KT&ĐBCLĐT 

với tỷ trọng 60% học phần, điểm B thi thực hành tại BM với tỷ trọng 40% 

học phần, tổng điểm kết hợp là: 

Điểm học phần = [(A*60) + (B*40)]/100 

8.2. Quy cách tính điểm đối với kỳ thi có sư ̣cố về đề thi 

Căn cứ vào tình hình thực tế khi tổ chức các kỳ thi trên máy tính trong năm học 

2016-2017, một số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi có sự cố cần phải loại bỏ (không tính 

điểm), do đó, cần phải điều chỉnh về điểm số cho thí sinh tương ứng với số câu thực tính trong 

đề thi. Quy cách như sau: 

- Bước 1: BM xác định lại số lượng câu gặp sự cố trong đề thi. 

- Bước 2: BM phản hồi về Phòng KT&ĐBCLĐT bằng văn bản trong đó đề cập 

rõ số câu bị sự cố (văn bản có chữ ký của Trưởng/Phó Bô ̣môn) 

- Bước 3: Phòng KT&ĐBCLĐT điều chỉnh số câu đúng trong bài thi của thí sinh 

theo công thức: 

 

Trong đó: 

+ SCĐđc: Số lượng câu đúng của thí sinh theo yêu cầu điều chỉnh của BM. 

+ SCĐ: Số lượng câu đúng của thí sinh khi làm bài thi. 

+ SCSC: Số lượng câu gặp sự cố trong đề thi. 

Ví dụ: Thí sinh làm đúng 35 câu (SCĐ) của đề thi gồm 60 câu. Đề thi bị sai sót 

03 câu (SCSC). Vậy số câu đúng được điều chỉnh (SCĐđc) của thí sinh A là: 35 + 03 = 38 câu 

đúng. 

- Bước 4: Phòng KT&ĐBCLĐT quy đổi số câu đúng đã điều chỉnh thành điểm 

chính thức dựa vào thang điểm ở Phu ̣luc̣ 1. 

Ví dụ: Cũng thí sinh trên, với số câu đúng được điều chỉnh là: 35 + 3 = 38/60 

câu, tương ứng với 63.3% đạt 5.0 điểm. 

- Bước 5: Điểm điều chỉnh được trả về tương tự bước 3 của Quy trình tính điểm 

thường quy. 

  

SCĐđc = SCĐ + SCSC 
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II. HƯỚNG DẪN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Hướng dẫn thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính 

1.1. Đăng nhập 

 Khi thí sinh ngồi đúng thứ tự máy đã qui định, sẽ thấy trên màn hình máy tính 

như sau: 

 

 Thí sinh phải gõ: 

 Tên đăng nhập (Usename): mã số sinh viên, bao gồm cả dấu “.” ngăn cách 

giữa các số. 

 Mật khẩu (Password): sẽ được cung cấp khi thi 

 Sau khi đăng nhập, thí sinh sẽ thấy trên màn hình như hình bên dưới, thí sinh 

cần kiểm tra thông tin đăng nhâp̣ vì khi đăng nhâp̣ sai tài khoản bài làm se ̃bi ̣ 

điểm 0, sau đó nhấp chuột vào ô “Làm bài thi” khi có hiệu lệnh của giám 

thị. 

 

1.2. Làm bài thi 

 Thí sinh sẽ thấy trên màn hình: thời gian làm bài và tổng số câu hỏi thay đổi theo 

từng đề: 

MSSV: 00.01.08.1.234 

123456 

Nhấn chuột hoặc Enter 
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 Dùng chuột chọn vào câu trả lời a, b, c, d thích hợp. Thí sinh có thể chọn lại 

bằng cách nhấn vào lựa chọn khác. Sau đó nhấn chuột vào ô ‘Đồng ý”, chương 

trình sẽ tự động sang câu trắc nghiệm tiếp theo. 

 Nếu muốn bỏ qua câu trắc nghiệm, nhấn chuột vào ô “Bỏ qua câu này”. 

 Nếu muốn quay lại câu trắc nghiệm trước mới làm, nhấn chuột vào ô “Quay lại 

câu trước”. 

 Trường hợp đề thi có tình huống lâm sàng thì tình huống sẽ được lặp lại trong 

mỗi câu hỏi. 

 Câu đã trả lời sẽ có màu xanh dương, câu chưa trả lời sẽ có màu cam trong khung 

“Danh sách câu hỏi”. 

 

 

 Thí sinh có thể quay lại làm tiếp các câu trắc nghiệm chưa hoàn thành bằng 

cách nhấn chuột vô các câu đó bên khung “Danh sách câu hỏi”. 

 Thí sinh có thể xem lại các câu hỏi đã trả lời bằng cách nhấn vô từng câu 

hỏi và lúc này vẫn có thể thay đổi đáp án lựa chọn.  

Tổng cộng có 50 câu 
trong đề thi 

Thời 
gian 

làm bài  

Chọn câu trả lời 

Nhấn “Đồng ý” để sang câu tiếp 

theo 

Câu 4 và câu 6 SV đã bỏ qua 

Các câu chưa làm 

Các câu 

đã làm 

Tuyệt đối không nhấn vào khi chưa làm bài xong 
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1.3. Nộp bài thi 

 Sau khi thí sinh đã rà soát lại bài thi và muốn nộp bài, nhấn vào thanh “Đã hoàn 

thành, nộp bài thi”, sẽ xuất hiện trên màn hình bảng đề nghị nhập lại mật khẩu 

để nộp bài, và sau đó nhấn vào ô “Xác nhận”. 

 Lưu ý: Sau khi xác nhâṇ nôp̣ bài, thí sinh không thể điều chỉnh nôị dung bài thi. 

 

 

 

 Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện kết quả bài làm của thí sinh: 

SV đã làm hết đề thi, còn câu 

4 và câu 6 chưa làm. Nhấn vô 

để làm tiếp hoặc bỏ qua. 

123456 
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 Trong trường hợp thời gian làm bài đã hết mà thí sinh chưa làm xong bài thi, 

chương trình sẽ tự động tắt và xem như nộp bài. Kết quả bài thi trong trường 

hợp này được tính trên các câu trắc nghiệm thí sinh đã hoàn thành. 

1.4. Các hình thức kỷ luật trong quá trình thi trên máy 

 Trong quá trình làm bài, nếu thí sinh phạm lỗi, giám thị sẽ gửi thông báo đến 

máy thí sinh. Tùy vào lỗi vi phạm, hình thức kỷ luật sẽ thay đổi: 

 Nhìn bài lần 1; trao đổi bài lần 1: NHẮC NHỞ và không bị trừ điểm. 

 Nhìn bài lần 2; trao đổi bài lần 2:  KHIỂN TRÁCH và bị trừ 25% số điểm. 

 Trao đổi giấy nháp, nhìn vào màn hình của thí sinh khác, bị khiển trách môṭ 

lần: CẢNH CÁO và bị trừ 50% số điểm. 

 Mang vật dụng trái phép theo qui định; có hành động gây gổ, đe dọa giám thị 

coi thi hay thí sinh khác, đã bị cảnh cáo môṭ lần: ĐÌNH CHỈ THI và bị điểm 

0 

 

 

LỖI VI PHẠM 

Bạn đã thi xong  

LỖI VI PHẠM 
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1.5. Ghi chú:  

 Thí sinh cần thưc̣ hiêṇ thao tác trên máy đúng quy điṇh, moị trường hơp̣ thưc̣ 

hiêṇ không đúng quy điṇh se ̃không đươc̣ giải quyết, 

 Khi đươc̣ đổi máy tính trong lúc thi vì sư ̣cố ky ̃thuâṭ, thí sinh phải yêu cầu CBCT 

trao laị danh sách ký tên để ghi bổ sung số máy mới, 

 Moị trường hơp̣ không thấy đươc̣ số câu đúng khi hoàn thành bài thi, thí sinh 

liên hê ̣BM ngay sau khi kết thúc kỳ thi để biết đươc̣ số câu đúng bài làm của 

mình. 
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Sơ đồ quy trình: 

1. Trước ngày thi: 

 

 Ví du:̣ 
  

1. Hạn 
chót học 
viên nộp 

đơn thi lại 
cho BM

10 ngày 
trước 

ngày thi

2. BM gửi 
DS dự thi, 

Kế hoạch thi 
và DS CBCT 
của BM cho 

P.KT

08 ngày 
trước 

ngày thi

3. BM tạo 
đề tại P.KT

07 ngày 
trước 

ngày thi

4. P.KT 
công bố 

DS dự thi 
theo số 

máy

06 ngày 
trước 

ngày thi

5. Hạn 
chót thí 
sinh yêu 
cầu bổ 

sung DS 
dự thi

04 ngày 
trước 

ngày thi

6. BM tổng 
hợp DS thí 
sinh sót tên 
gửi P.KT

03 ngày 
trước 

ngày thi

2. BM gửi DS dư ̣thi 

cho Phòng KT 

 

3. BM taọ đề taị Phòng 

KT 

 

4. P.KT công bố DS dư ̣

thi theo số máy 

 

5. Haṇ chót 

thí sinh yêu 

cầu bổ sung 

DS dư ̣thi 

 

1. Haṇ chót 

hoc̣ viên 

nôp̣ đơn thi 

laị cho BM 

 

Ngày thi 

6. BM tổng hơp̣ DS thí sinh 

sót tên gửi Phòng KT 
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2. Sau ngày thi: 

 

 Ví du:̣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- HẾT--- 

 

1. P.KT trả 
điểm thi của 
các thí sinh 

làm giấy 
cam đoan 
cho BM 

Sau 
ngày 
thi 04 
ngày

2.BM 
công bố 
kết quả 
thi cho 

học viên

Sau 
ngày 
thi 05 
ngày

3. Hạn 
chót học 
viên nộp 
đơn phúc 

khảo 

Sau 
ngày 
thi 10 
ngày

4. BM 
tổng hợp 
đơn phúc 
khảo và 
Giải mã 
đề thi

Sau 
ngày 
thi 12 
ngày

5. P.KT 
trả điểm 

phúc 
khảo cho 

BM 

Sau 
ngày 
thi 15 
ngày

6. BM nộp 
tờ trình về 
việc kỳ thi 
có sự cố 
về đề thi 

Sau 
ngày 
thi 20 
ngày

7. P.KT 
điều 
chỉnh 

điểm thi 

Sau 
ngày 
thi 24 
ngày

Ngày thi 

2. BM công bố kết quả 

thi 

1. Phòng KT 

trả điểm thi 

của thí sinh 

làm giấy cam 

đoan cho BM  3. Haṇ chót hoc̣ viên phúc khảo 

 4. BM tổng hợp đơn phúc khảo 

 5. Phòng KT trả điểm phúc khảo 

cho BM  

 7. Phòng KT điều chỉnh điểm thi  

6. BM nộp tờ trình về việc kỳ thi 

có sự cố về đề thi  

thi 


