TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thiết kế, tổ chức và giám sát hoạt động kiểm tra, đánh giá học phần
Kính gửi: Quý Thầy, cô giáo
Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-ĐHCNĐN về việc ban hành Quy định về công
tác khảo thí của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, được áp dụng từ năm học
2021 - 2022;
Trưởng khoa triển khai việc thiết kế, tổ chức và giám sát hoạt động kiểm tra,
đánh giá học phần như sau:
1. Kể từ năm học 2021 – 2022, Điểm học phần = 70% x Điểm đánh giá bộ
phận (điểm quá trình) +30% x Điểm đánh giá kết thúc học phần.
2. Điểm đánh giá bộ phận bao gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên (50%) và
Điểm thi giữa kỳ (bao gồm cả tiểu luận) (20%). Trong đó, những học phần
có 01 tín chỉ lý thuyết phải đảo bảo có 03 cột điểm kiểm tra thường xuyên,
với học phần có từ 02 tín chỉ lý thuyết trở lên phải có tối thiểu 05 cột điểm
thường xuyên.
3. Hình thức kiểm tra đánh giá bao gồm: Tự luận, trắc nghiệm, bài tập cá nhân,
bài tập nhóm; đánh giá kết quả thảo luận trên lớp; đánh giá thái độ và tình
hình học tập của sinh viên; đánh giá kết quả bài thực hành.
4. Giảng viên được khuyến khích sử dụng đa dạng các hình thức và phương
pháp kiểm tra đánh giá để không nhàm chán và tăng tính linh hoạt và sáng
tạo của sinh viên. Việc lựa chọn hình thức đánh giá và bố trí thời điểm kiểm
tra đánh giá cho từng nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ do giảng viên
quyết định nhưng cần dựa trên cơ sở xem xét, đối sánh với chuẩn đầu ra học
phần, kế hoạch giảng dạy và được cụ thể hoá trong Đề cương chi tiết học
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phần (Mục 9, b). Tuy nhiên, Trưởng khoa đề nghị giảng viên bố trí ít nhất
một (01) bài kiểm tra trắc nghiệm cho mỗi chương/bài học. Trường hợp
giảng viên lựa chọn hình thức đánh giá thái độ học tập của sinh viên cho một
cột điểm kiểm tra thường xuyên (điểm chuyên cần), tỷ trọng điểm không
quá 20% (của 50% tỷ trọng Điểm kiểm tra thường xuyên).
5. Tất cả các hoạt động kiểm tra, đánh giá phải có minh chứng, lưu vết trên hệ
thống E-learning/Canvas. Cụ thể, các nội dung kiểm tra, đánh giá, bài làm,
và điểm của từng sinh viên phải thể hiện đầy đủ trên khoá học của hệ thống
Elearning (Moodle) và/hoặc Canvas (tuỳ theo khoá học), tương ứng với nội
dung kế hoạch giảng dạy, đánh giá học phần trong Đề cương chi tiết.
6. Khoa tổ chức giám sát việc xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá trên khoá
học E-learning và Canvas theo kế hoạch kiểm tra hồ sơ giảng viên của Nhà
trường. Riêng việc giám sát hoạt động tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấm
điểm bộ phận trên hệ thống E-learning/Canvas được thực hiện vào khung
thời gian như sau:
- Học kỳ 1: Đợt 1 - từ 13/9 – 19/9/2021 (K13-K15); Đợt 2 – từ 18/10 –
24/10 (K16)
- Học kỳ 2: Đợt 1 - từ 27/12/2021 – 02/1/2022 (K13-K15); Đợt 2 – từ
07/3 – 13/3/2022 (K16)
- Học kỳ 3: Từ 09/5 – 15/5/2022 (K13-K15).
Phụ trách bộ môn có thể đề nghị thực hiện việc giám sát ngoài khung thời
gian trên nếu thấy cần thiết.
7. Giảng viên không thực hiện xây dựng nội dung kiểm tra, không tổ chức cho
sinh viên làm kiểm tra, không đánh giá (chấm điểm) và cập nhật điểm bộ
phận trên hệ thống E-learning (Moodle) và/hoặc Canvas sẽ được xem xét
tạm đình chỉ hoạt động giảng dạy hoặc đề xuất chấm dứt hợp đồng thỉnh
giảng đối với giảng viên thỉnh giảng.
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8. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá điểm bộ phận của học phần phải thực hiện
nghiêm túc, khách quan, sát với năng lực của sinh viên. Phổ điểm của Điểm
đánh giá bộ phận không được chênh lệch quá nhiều so với phổ điểm của
Điểm đánh giá kết thúc học phần. Ví dụ: Điểm đánh giá bộ phận, 70% sinh
viên xếp loại Khá, trong khi Điểm đánh giá kết thúc học phần chỉ có 15%
Khá.
9. Đề nghị Phụ trách bộ môn triển khai phổ biến các nội dung khác của quy
định hiện hành về công tác khảo thí của trường Đại học Công nghệ Đồng
Nai (Quyết định số 92/QĐ-ĐHCNĐN) đến giảng viên để nắm rõ và thực
hiện đúng.
Trân trọng./
TRƯỞNG KHOA
Nơi nhận:
- PHT- TS. Trần Đức Thuận (để báo cáo);
- Phòng Đào tạo - Khảo thí (để phối hợp);
- BM Quản trị, Du lịch (để thực hiện);
- Lưu: VT (Khoa KT-QT).
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