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Vv. Tổ chức kiểm tra đánh giá điểm quá 
trình của học phần theo hình thức online. 

     Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi: Các khoa, viện 

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Nhà trường tiếp tục áp dụng 
phương thức giảng dạy trực tuyến trong 03 tuần kế tiếp (đến 18/4/2020). Theo kế hoạch 
học tập điều chỉnh đã công bố, kỳ 20192A sẽ kết thúc khi hết tuần 35 (25/4/2020) và học 
kỳ chính 20192 sẽ kết thúc khi hết tuần 44 (27/6/2020). Tuần thi kết thúc học phần bắt 
đầu từ tuần 45 (29/6/2020) và kết thúc khi hết tuần 47 (18/7/2020).  

Thực hiện công văn số 988/BGDĐT-GDĐH về việc bảo đảm chất lượng đào tạo các 
môn giảng dạy trực tuyến ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch, Trường ĐH BKHN 
hướng dẫn thực hiện thi giữa kỳ và đánh giá điểm quá trình như sau: 

1. Đối với các học phần được tổ chức giảng dạy trọn vẹn trong kỳ 20192A, việc kiểm 
tra, đánh giá giữa kỳ để cho điểm quá trình phải chuyển đổi sang phương thức trực 
tuyến, được tổ chức theo các hình thức: (i) Kiểm tra vấn đáp kiến thức qua video 
meeting (đối với quy mô lớp nhỏ); (ii) Đánh giá báo cáo nhóm theo chuyên đề 
(project) qua video meeting; (iii) Thi trắc nghiệm khách quan bằng công cụ Microsoft 
Form; (iv) Kết hợp linh hoạt các hình thức nêu trên.  
Tùy theo tính chất của học phần, khoa/viện quyết định sử dụng hình thức phù hợp 
nhưng phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, lưu trữ đủ các minh chứng để 
quản lý, giám sát và có cơ chế giảm thiểu gian lận thi cử. 

2. Đối với các học phần được tổ chức giảng dạy trong toàn bộ kỳ 20192, trước mắt cần 
tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá người học thường xuyên theo phương thức 
trực tuyến (câu hỏi ngắn/Quiz sau mỗi buổi học, trình bày ngắn theo nhóm, v.v), lấy 
kết quả đánh giá làm căn cứ cho điểm quá trình của học phần. Với các học phần có thi 
giữa kỳ thì đợt thi sẽ được tổ chức vào nửa sau của học kỳ, tùy theo tình hình thực tế.     

3. Trung tâm Mạng thông tin và Viện CNTT-TT tiếp tục hỗ trợ khoa/viện vận hành các 
công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến; sử dụng các kênh thông tin hiện có để các bộ 
môn, giảng viên cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức kiểm tra đánh giá 
trực tuyến hiệu quả nhất.  

4. Trong quá trình thực hiện, phòng Đào tạo và các khoa, viện thường xuyên trao đổi 
thông tin để có những giải pháp kịp thời, đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

Đề nghị lãnh đạo khoa, viện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên. 
Phòng Đào tạo, Trung tâm Mạng thông tin phối hợp hiệu quả để thực hiện tốt công tác thi 
giữa kỳ và đánh giá các môn học giảng dạy trực tuyến. 
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