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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kiểm tra đánh giá các học phần học kỳ II và triển khai thực hiện khóa 

luận, luận văn tốt nghiệp năm học 2020-2021 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ kế hoạch, thời khóa biểu học trực tuyến kỳ II năm học 2020-2021, nhằm 

đảm bảo chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của học phần, phù hợp với tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo cách thức kiểm tra, đánh giá các 

học phần và triển khai thực hiện khóa luận, luận văn tốt nghiệp như sau: 

1. Đánh giá điểm quá trình: Các khoa/bộ môn lựa chọn phương thức, cách thức 

đánh giá đảm bảo đáp ứng yêu cầu, chất lượng, chuẩn đầu ra của từng học phần. Việc báo 

cáo kết quả đánh giá được thực hiện theo quy định của Nhà trường. 

2. Thi kết thúc học phần, thi giữa học phần (đối với các học phần từ 4 tín chỉ trở 

lên): Nhà trường chỉ tổ chức thi khi học viên, sinh viên đã quay trở lại Trường theo quy 

chế đào tạo hiện hành. 

3. Công cụ kiểm tra đánh giá: Nhà trường đã triển khai giảng dạy trực tuyến trên 

nền tảng công cụ Google Classroom. Giảng viên có thể sử dụng công cụ này để thiết lập, 

tổ chức các hình thức kiểm tra đánh giá (hướng dẫn đính kèm). Trường hợp giảng viên sử 

dụng công cụ kiểm tra đánh giá khác thì phải được thống nhất trong khoa/bộ môn. 

Khoa/bộ môn có trách nhiệm lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình giảng 

dạy của giảng viên và học tập của học viên, sinh viên như: Bài giảng, học liệu điện tử; 

các bài kiểm tra, đánh giá, mức độ chuyên cần… nhằm phục vụ công tác kiểm định chất 

lượng, thanh tra, kiểm tra sau này. 

4. Khoa/bộ môn tổ chức triển khai thực hiện khóa luận, luận văn tốt nghiệp cho 

học viên, sinh viên theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tiến độ chung của Nhà trường. 

Tùy theo tình hình dịch bệnh, Nhà trường sẽ hướng dẫn công tác bảo vệ khóa luận, luận 

văn tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến sau. 

Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp các khoa/bộ môn và các đơn vị có liên 

quan để rà soát và tổ chức hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá các học phần học trực 

tuyến qua mạng; Kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch học tập, thời khóa biểu trước 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đảm bảo kế hoạch, tiến độ chung của Nhà 

trường. 

Trên đây là giải pháp tạm thời theo tình hình thực tế. Trong quá trình triển khai, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Ban giám hiệu (thông qua 

Phòng Đào tạo) để được xem xét và kịp thời giải quyết. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị, học viên, sinh viên của Trường biết và thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Ban giám hiệu (để biết); 

- Trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Phân hiệu Thanh Hóa; 

- Website trường; 

- Lưu VT, ĐT (2). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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