
 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 799/TB-ĐHTN          Đắk Lắk, ngày 08 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi hình thức thi kết thúc học phần 

 

 Kính gửi: Lãnh đạo các khoa 
 

 Căn cứ Quy định số 1733/QĐ-ĐHTN-QLCL ngày 23 tháng 8 năm 2019 

của Hiệu trưởng về công tác Khảo thí của Trường Đại học Tây Nguyên (Điều 7, 

mục 3), đối với lớp học phần có số sinh viên dưới 40 người, giảng viên có thể tổ 

chức thi kết thúc học phần bằng hình thức thi vấn đáp. 

 Hiện nay, có nhiều lớp học phần có số sinh viên dưới 40 người, nhưng đã 

đăng ký đánh giá học phần bằng hình thức thi tự luận có thể đề nghị thay đổi 

sang thi vấn đáp. 

 Giảng viên có nhu cầu thay đổi hình thức đánh giá học phần sang thi vấn 

đáp làm đơn đề nghị, trình Hiệu trưởng phê duyệt (Mẫu 05.QLCL). 

 Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ kỳ thi đợt 1, học kỳ II, năm học 2020 – 

2021. 

 Yêu cầu Lãnh đạo các khoa nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 Trân trọng./. 

KT/HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:              (Đã ký) 

 - Như trên; 

 - Lưu HCTH, QLCL. 

 

  Phó Hiệu trưởng 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nam 

  



Mẫu 05.QLCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Về việc thay đổi hình thức thi kết thúc học phần 

 

 Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên; 

        - Phòng Quản lý chất lượng; 

        - Khoa ……………………………….. 

 

 Tôi tên là: ………………………………………………………………  

Là giảng viên thuộc khoa:……………………………………………... 

Hiện nay tôi đang giảng dạy học phần: ………………………………. 

Số tín chỉ: …; Lớp: …………………………………, số sinh viên: …… 

Học kỳ ……, năm học 202… - 202… 

Do số lượng sinh viên lớp học phần dưới 40 người, kính đề nghị Hiệu 

trưởng cho phép học phần trên được chuyển từ hình thức thi tự luận sang thi vấn 

đáp. 

Tôi sẽ thực hiện đúng các quy định về công tác Khảo thí của Trường Đại 

học Tây Nguyên. 

Trân trọng. 

Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 202.. 

     Người làm đơn 

 

 

 

 

 

 

Khoa ………………………..    Phòng Quản lý chất lượng 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 


