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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 

theo phương thức thi trực tuyến 

 

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch, tiến 

độ năm học 2020-2021 và không ảnh hưởng tới thời gian tốt nghiệp của người học, Nhà 

trường thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 

theo phương thức trực tuyến. Cụ thể như sau: 

1. Hình thức thi trực tuyến 

Hình thức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến bao gồm: Tự luận; Vấn 

đáp; Bài tập lớn. Các hình thức thi được thực hiện trên nền tảng phần mềm thi trực tuyến 

thông qua môi trường mạng Internet. 

2. Điều kiện đối với người học khi tham gia thi trực tuyến 

- Người dự thi trực tuyến phải có thiết bị kết nối mạng Internet có camera, 

microphone (máy tính, điện thoại thông minh); cài đặt các ứng dụng hỗ trợ thi trực tuyến; 

đảm bảo đường truyền Internet ổn định (ưu tiên mạng nối dây), đảm bảo giữ hình ảnh và âm 

thanh của mình trong suốt quá trình thi. 

- Chuẩn bị sẵn giấy thi khổ A4 (đối với thi tự luận hoặc bài tập lớn), bút, nháp, tài 

liệu (nếu đề thi cho phép sử dụng).  

- Sử dụng tài khoản email do Nhà trường cung cấp. 

- Chuẩn bị thẻ sinh viên/học viên hoặc chứng minh thư/căn cước công dân sẵn sàng 

để trình cho cán bộ coi thi khi được yêu cầu. 

- Không gian thi yên tĩnh, trang phục khi thi phải đảm bảo lịch sự, phù hợp.  

  - Đảm bảo dự thi đúng giờ, tuân thủ các quy định khi thi, làm bài và nộp bài theo quy 

định thi trực tuyến của Nhà trường. 

3. Lịch thi kết thúc học phần 

Lịch thi kết thúc học phần (dự kiến) bắt đầu từ ngày 11/9/2021. 

Trường hợp người học không thể tham gia thi kết thúc học phần vì một trong các lý 

do sau: 

- Có lý do chính đáng như ốm đau, đang trong thời gian cách ly y tế…  

- Không đảm bảo các điều kiện dự thi được quy định tại mục 2 trong thông báo này; 

- Bị trùng lịch thi của các học phần. 

Người học phải làm đơn xin hoãn thi (theo mẫu đính kèm) kèm theo minh chứng gửi 

tới chủ nhiệm lớp hoặc khoa/bộ môn quản lý qua email. Thời gian gửi đơn hoãn thi chậm 

nhất ngày 06/9/2021. Chủ nhiệm lớp, khoa/bộ môn quản lý có trách nhiệm thông tin tới 
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người học, tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm), đơn xin hoãn thi kèm minh chứng của 

người học, gửi tới phòng Đào tạo qua địa chỉ email: taduong@hunre.edu.vn chậm nhất 

trước 17h00 ngày 07/9/2021.  

Nhà trường đề nghị người học thường xuyên theo dõi các thông tin trên website Nhà 

trường, chủ động liên hệ với chủ nhiệm lớp và bộ phận một cửa của khoa/bộ môn để cập 

nhật thông tin về lịch thi và hướng dẫn, quy định khi tham gia thi kết thúc học phần theo 

phương thức trực tuyến. 

Trên đây là thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 

2020-2021 theo phương thức trực tuyến. Nhà trường thông báo để học viên, sinh viên được 

biết và nghiêm túc thực hiện quy định của thông báo này.  

           

   Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐ trường (để b/c); 

- Ban giám hiệu (đề biết); 

- Trưởng các đơn vị trực thuộc trường; 

- Website Trường;                                                                                

- Lưu: VT, ĐT.TD (2)                          

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 
Vũ Danh Tuyên 

mailto:taduong@hunre.edu.vn

		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-08-31T17:36:16+0700
	Việt Nam
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