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QUY ĐỊNH
Về việc đánh giá môn học trình độ trung cấp theo niên chế
của Trường cao Đẳng Bách khoa Tây Nguyên
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 116/QĐ-CĐBKTN ngày 22 tháng 10 năm 2019 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên)

Điều 1. Những Quy định chung
1. Gỉảng viên phụ trách môn học phải hoàn thành môn học được phân công theo
đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường.
Lưu ý: Đới với một số môn học phải mời giảng viên thỉnh giảng, phòng đào tạo phải
thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên trước khi bắt đầy giảng dạy, và chỉ được
thanh toán sau khi đã hoàn thành môn học với đầy đủ hồ sơ theo quy định của phòng đào
tạo.
2. Đối với môn học chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành: Sau 03 ngày kể từ khi kết
thúc giảng dạy; giảng viên phải nộp báo cáo kết thúc môn học và bảng điểm kiểm tra quá
trình về phòng Đào tạo (theo mẫu phòng đào tạo).
3. Đối với môn học vừa có lý thuyết vừa có thực hành: Giảng viên hoàn thành giảng
dạy sẽ báo cáo kết thúc từng phần của môn học sau 03 ngày kể từ khi kết thúc giảng dạy;
giảng viên phải nộp Báo cáo kết thúc môn học và bảng điểm kiểm tra quá trình về phòng
Đào tạo (theo mẫu phòng đào tạo).
4. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện dự thi, giảng viên phải thông báo
cho người học được biết, đồng thời gửi danh sách người học không đủ điều kiện dự thi về
cho phòng Đào tạo.
Điều 2. Điều kiện dự thi kết thúc môn học (Kỳ thi chính)
1. Với mỗi môn người học được dư thi kết thúc môn học khi bảo đảm các điều kiện
sau:
a) Đối với môn học lý thuyết: sinh viên phải tham dự ít nhất 70% thời gian học íý
thuyết của môn học được quy định trong chương trình môn học.

b) Đối với môn học thực hành: sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài học thực hành,
thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương trình môn học.
* Trong trường hợp môn học thực hành tại các cơ sở y tế hoặc tại trường người học
vắng có lý do phải đi bù số buổi vắng tương ứng với nhóm khác hoặc lớp khác và có xác
nhận của giảng viên phụ trách môn học và khoa đi thực tập.
c) Đối với môn học vừa có lý thuyết và vừa có thực hành, người học phải thực hiện
theo quy định sau:
+ Phần lý thuyết là điều kiện để được tham gia học phần thực hành. Nếu người học
vắng học hoặc không đủ điều kiện dự thi phần lý thuyết thì không được tham dự
học thực hành và phải tham gia học lại môn học đó với khóa sau.
+ Trường hợp người học tham gia đầy đủ phần lý thuyết nhưng vắng học hoặc không
đủ điều kiện dự thi phần thực hành thì người học chỉ tham gia học lại và kiểm tra lại phần
thực hành.
d) Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm
10.
2. Với mỗi môn học, người học không được dự thi kết thúc môn học nếu vi phạm
điều kiện sau:
a) Sinh viên nghỉ học quá 30% thời gian học lý thuyết, và không tham dự đầy đủ các
bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương trình
môn học;
b) Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra dưới 5.0 điểm theo thang điểm 10 sẽ
không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học, người học sẽ phải đăng ký học lại và dự thi sau
khi học lại.
Điều 3. Học và thi lại
- Người học phải làm đơn theo mẫu gửi về phòng Đào tạo
a) Người học phải học và thi lại môn học, mô đun chưa đạt yêu cầu nếu thuộc một
trong các trường hợp sau:
- Không đủ điều kiện dự thi
- Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học, mô đun nhưng điểm môn học, mô đun chưa
đạt yêu cầu.
b) Người học thuộc diện phải học và thi lại không được bảo lưu điểm, thời gian học
tập của môn học, mô đun lần học đó và phải đảm bảo các điều kiện dư thi quy định tại Điều
2 mới được dự thi kết thúc môn học, mô đun.

c) Trường hợp không còn môn học, mô đun do điều chỉnh chương trình đào tạo thì
Hiệu trưởng quyết định chọn môn học, mô đun khác thay thế trên cơ sở phù hợp với mục
tiêu của ngành, nghề đào tạo.
- Người học không đủ điều kiện dự thi ở kỳ thi chính, được phòng Đào tạo tổ chức
học lại và được dự thi ở kỳ thi tiếp theo cùng với người học có điểm môn học chưa đạt yêu
cầu ở kỳ thi chính.
- Người học vắng mặt có lý do chính đáng ở lần thứ nhất (Kỳ thi chính) (Có đơn xin
phép vắng thi lần 1, có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm và Phòng Đào tạo) thì được dự thi
ở kỳ thi phụ (lần 2) sau đó và được tính là thi lần đầu và còn được dự thi một lần nữa (nếu
có) tại các kỳ thi kết thúc môn học tổ chức cho người học lớp khác hoặc các khóa học sau.
- Thời gian thi kỳ thi phụ của học kỳ 1 và học kỳ 2 được tổ chức sau khi kết thúc kỳ
thi chính 2 tuần. Các Khoa/bộ môn căn cứ vào thời gian này để thông báo cho người học.
- Phòng Đào tạo lên lịch thi kỳ thi phụ (lần 2) và thông báo cho Phòng/Khoa bộ môn
và người học trước kỳ thi ít nhất 01 tuần.
Điều 4. Cách tính điểm môn học, điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa
học
1. Quy định chung
a) Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và
điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6;
b) Điểm trung bình các điếm kiểm tra là trung bình cộng của các điếm sau:
+ Điếm kiếm tra thường xuyên - hệ sổ 1 - là điểm kiểm tra vấn đáp; kiểm tra viết với
thời gian làm bài hoặc dưới 30 phút; kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chẩm
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.
+ Điểm kiểm tra định kỳ - hệ sổ 2 - là các điểm kiểm tra hết chương hay phần chính
của môn học có thể bằng hình thức kiểm tra viết > 45 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận,
làm bài thực hành và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.
c) Sổ cột điểm kiểm tra của môn học căn cứ vào đề cương chi tiết môn học:
d) Công thức tính điểm trinh bình các điểm kiểm tra như sau:.

∑KTXT*1 + ∑KTĐK*2
TBKT =
n+(m*2)

Trong đó:
+ TBKT: Là điểm trung bình các điểm kiểm tra;
+ KTTX: Là điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1;
+ KTĐK: Là điểm kiểm tra điều kiện hệ số 2;
+n

: Số cột điểm kiểm tra thường xuyên;

+m

: Số cột điểm kiểm tra định kỳ.

e) Các quy định khác
- Điểm kiểm tra quá trình cho theo thang điểm 10 (0 - 10) làm tròn đến số nguyên.
- Điểm trung bình kiểm tra và điểm thi kết thúc môn học cho theo thang điểm 10 (010), làm tròn đến một chữ số thập phân. ( 5,25 = 5,3.

6,75 = 6,8 ).

- Điểm môn học được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
2. Cách tính điểm môn học
a) Điểm môn học được tính theo công thức sau:
- Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm
thi kết thúc môn học có trọng số 0,6;
Trong đó:
+ MH: Là môn học;
+ KTMH: Điểm thi kết thúc môn học ;
+ n : Số tín chỉ lý thuyết;
+ m : Số tín chỉ thực hành.
b). Điểm môn học được tính:
TBKT*4 + KTMH*6
MH =
10

3. Điểm trung bình chung hoc kỳ/năm học/khóa học.
a) Công thức tính điểm

Trong đó:
+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung
tích lũy;
+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun;
+ ai: là điểm của môn học, mô-đun thứ i;
+ ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i;
+ n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn học,
mô-đun đã tích lũy.
b) Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học bao gồm cả điểm môn học được
bảo lưu, không bao gồm điểm môn học được miễn trừ và môn học điều kiện;
4. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi
học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm thi kết thúc môn học lần thứ
nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi kết thúc
môn học có điểm cao nhất.
5. Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 môn học điều
kiện; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm
học, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học
tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và được ghi
vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.
Điều 5. Quy định tổng kết điểm môn học
- Giảng viên phụ trách môn học làm bảng điểm kết thúc môn học. Cách tính điểm
môn học đã trình bày ở trên.
- Sau ngày thi kết thúc môn học từ 03, giảng viên phụ trách môn học phải nộp sổ tay
giảng viên kết thúc môn học về phòng đào tạo.
- Sổ tay giảng viên kết thúc môn học: Phải có đủ chữ ký của Giảng viên, Trưởng
Khoa/bộ môn và phòng đào tạo. Đây là cơ sở pháp lý và phải lưu trữ lâu dài.
* Khi nộp sổ tay giảng viên kết thúc môn học, giảng viên nộp kèm danh sách thi lần
2 và danh sách học lại (nếu có).

