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Số: 286 /QĐ-ĐHBL

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định thi trực tuyến của Trƣờn Đại học ạc i u

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC ẠC IÊU
Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Trường Đại học Bạc Liêu;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-ĐHBL ngày 21/9/2020 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Bạc Liêu ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-ĐHBL ngày 30/9/2020 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Bạc Liêu ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng thuộc nhóm ngành đào tạo giáo
viên theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-ĐHBL ngày 18/11/2020 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Bạc Liêu ban hành Quy định thi kết thúc học phần đối với đào tạo
trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-ĐHBL ngày 24/3/2020 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Bạc Liêu ban hành Quy định thi kết thúc học phần đối với đào tạo trình độ
cao đẳng ngành Giáo dục mầm non theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-ĐHBL ngày 06/9/2021của Hiệu trưởng Trường
Đại học Bạc Liêu ban hành ban hành Quy chế đào tào tạo trình độ đại học theo hệ
thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-ĐHBL ngày 06/9/2021 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Bạc Liêu ban hành Quy định đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:
Tr

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định thi trực tuyến c a
ng Đ i h c B c Li u.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tr ởng các đơn vị thuộc Tr
nhiệm thi hành Quyết định này./.

ng và các cá nhân có liên quan chịu trách
HIỆU TRƢỞNG

Nơi nhận:
- Hội đồng Tr ng;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc Tr
- L u: VT.

ng;
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QUY ĐỊNH
Về việc thi trực tuyến của Trƣờn Đại học ạc i u
(Ban hành kèm theo Quyết định số:286 /QĐ-ĐHBL ngày 29/9/2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu)

Chƣơn 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tƣợn áp dụn
1. Văn bản này quy định nhiệm vụ, quyền h n và trách nhiệm c a cá nhân, đơn
vị trong việc việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả thi theo hình thức
trực tuyến (sau đây g i tắt là thi trực tuyến) t i Tr ng Đ i h c B c Liêu.
2. Đối t ợng áp dụng:
a) Quy định này áp dụng đối với các h c phần đăng ký thi trực tuyến đã đ ợc
Hiệu tr ởng phê duyệt đầu năm h c/hoặc đ ợc Hiệu tr ởng cho phép trong những tình
huống cụ thể; áp dụng cho tất cả các bậc, hệ và lo i hình đào t o đ ợc Tr ng Đ i h c
B c Liêu tổ chức đào t o.
b) Ch thể áp dụng bao gồm: các Phòng, Khoa, Tổ, Trung tâm, giảng viên, viên
chức và nhân vi n có li n quan đến ho t động thi trực tuyến c a Tr ng; ng i h c,
h c vi n, các đối t ợng dự thi kết thúc h c phần, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận (sau
đây g i tắt là ng i h c) t i Tr ng và các đơn vị liên kết đào t o với Tr ng.
Điều 2. Mục đích, y u cầu
1. Đảm bảo cho công tác thi đ ợc thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế đào t o,
quy định c a Bộ Giáo dục và Đào t o (Bộ GD&ĐT); đảm bảo sự thống nhất, nhanh
chóng, chính xác trong việc thực hiện quy trình c a các đơn vị, cá nhân có liên quan.
2. Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong đánh giá kết quả h c
tập và năng lực c a ng i h c góp phần nâng cao chất l ợng đào t o c a Tr ng.
Điều 3. Hình thức thi, than điểm, điều kiện và số lần dự thi
1. Hình thức thi do Khoa/Bộ môn/Trung tâm quyết định dựa tr n đề xuất c a
giảng vi n. Hình thức thi có thể là: thi trắc nghiệm trực tuyến, thi tự luận trực tuyến,
kết hợp thi trắc nghiệm và tự luận trực tuyến, thi vấn đáp trực tuyến, thi năng khiếu
trực tuyến, báo cáo tiểu luận trực tuyến, báo cáo khóa luận tốt nghiệp trực tuyến,…
2. Thang điểm, điều kiện và số lần dự thi: Thực hiện theo quy chế đào t o hiện
hành hoặc quy định tổ chức thi chứng chỉ, chứng nhận t ơng ứng.
Điều 4. Phƣơn pháp và côn cụ tổ chức thi
1. Ph ơng pháp tổ chức thi trực tuyến: Dựa trên nền tảng hệ thống đào t o và
hỗ trợ đào t o trực tuyến đ ợc cụ thể t i Điều 5 c a Quy định đào t o trực tuyến c a
Tr ng (ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-ĐHBL ngày 6/9/2021 c a Hiệu
tr ởng Tr ng Đ i h c B c Liêu) và các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin khác.
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2. Công cụ sử dụng: Hệ thống LMS, Google Meet, Zoom, Microsoft Team,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,…
Điều 5. ƣu trữ bản điểm, bài thi và các tài liệu có li n quan
1. Bài thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến đ ợc l u trữ tr n hệ thống
LMS.
2. Đối với các hình thức báo cáo tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp và vấn đáp trực
tuyến: L u trữ quá trình trình bày c a ng i h c và chấm thi c a cán bộ giám khảo.
3. Đối với hình thức tự luận trực tuyến và tiểu luận môn h c không báo cáo):
L u trữ bài thi d ới định d ng PDF và đ ợc quản lý bởi Phòng Đào t o, Khoa/Bộ
môn/Trung tâm.
4. Bảng điểm đ ợc in ra giấy và đầy đ chữ ký theo mẫu quy định.
5. Phòng Đào t o PĐT) có trách nhiệm l u trữ bài thi, bảng điểm và các dữ
liệu có liên quan c a tất cả các h c phần theo quy định.
CHƢƠNG 2
TỔ CHỨC
THI TRỰC TUYẾN
Điều 6. Côn tác chuẩn bị
1. ế hoạch thi
- Kế ho ch thi đ ợc xây dựng phù hợp với điều kiện, năng lực ng i h c; điều
kiện giảng d y trực tuyến, cơ sở vật chất, nguồn lực cán bộ, giảng viên và các quy
định hiện hành.
- Căn cứ ch ơng trình đào t o, kế ho ch đào t o, các đơn vị đào t o (Khoa/Bộ
môn/Trung tâm) lựa ch n hình thức thi cho từng h c phần và gửi về PĐT theo th i
h n đ ợc thông báo.
- PĐT xây dựng kế ho ch thi cụ thể t n h c phần, hình thức thi, th i gian thi,
số phòng thi trực tuyến, danh sách ng i h c dự thi, danh sách cán bộ coi thi
CBCT), cán bộ phụ trách ca thi CBPTCT), cán bộ giám sát CBGS) và các đơn vị,
cá nhân khác có li n quan.
- PĐT có trách nhiệm công bố Kế ho ch thi đã đ ợc Hiệu tr ởng phê duyệt cho
ng i h c, cá nhân và các đơn vị liên quan tr ớc 15 ngày kể từ ngày thi đầu ti n.
2. Đề thi và đáp án
a) Việc xây dựng đề thi, đáp án thực hiện theo quy định hiện hành.
b) Giảng viên (GV) phải nộp 1 bộ đề thi, đáp án bản giấy và 1 bộ đề thi, đáp án
bản mềm (file pdf) cho bộ phận Khảo thí c a PĐT. Để đảm bảo tính bảo mật, GV phải
ni m phong đề thi, đáp án bản giấy tr ớc khi ký nộp và gửi đề thi, đáp án bản mềm
đến địa chỉ email chuyên dụng do PĐT cung cấp. File đề thi gởi cho PĐT đ ợc đặt
theo cấu trúc: Mã MH Tên MH Kỳ thi_Mã đề.
3. Yêu cầu đối với n ƣời học
- Ng i h c cần bố trí thiết bị có camera, micro và kết nối Internet và cài đặt
các ứng dụng phục vụ cho ho t động thi trực tuyến theo yêu cầu.
- Ng i h c cần lựa ch n địa điểm phù hợp, yên lặng tránh gây ảnh h ởng tới
phòng thi trực tuyến.
- Ng i h c cần đăng nhập vào phòng thi trực tuyến tr ớc th i gian thi 15 phút
đ ng link đ ợc gửi qua email c a sinh viên) để kiểm tra việc đăng nhập thành công.
Ng i h c vào thi trễ 15 phút kể từ khi tính gi làm bài sẽ không đ ợc phép dự thi.
- Trong suốt th i gian thi, ng i h c không sử dụng máy tính và điện tho i vào
mục đích khác trừ khi đề thi cho phép), phải đảm bảo camera bao quát đ ợc toàn
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cảnh ng i h c ngồi làm bài; loa, màn hình và micro luôn mở. Ng i h c phải bật loa
ngoài trong suốt th i gian thi để CBCT giám sát; điện tho i đ ợc đặt ở chế độ im lặng
và chỉ sử dụng điện tho i để chụp/scan và nộp bài thi sau khi hết gi làm bài.
- Ng i h c cần cố gắng đảm bảo đ ng truyền Internet và nguồn điện để thiết
bị đ ợc kết nối liên tục trong suốt quá trình thi. Trong tr ng hợp đ ng truyền
Internet hoặc nguồn điện bị mất vì lý do khách quan phải báo ngay cho CBPTCT qua
số điện tho i đ ợc cung cấp để kịp th i xử lý.
- Ng i h c phải có thẻ sinh viên, h c viên hoặc chứng minh nhân dân, căn
c ớc công dân để xuất trình cho CBCT khi đ ợc y u cầu. Trang phục tham dự buổi thi
đảm bảo lịch sự.
Điều 7. Tổ chức thi và chấm thi tự luận trực tuyến
1. Căn cứ vào kế ho ch thi, CBPTCT thiết lập các phòng thi trực tuyến trên
Google Meet, hoặc Zoom hoặc công cụ hỗ trợ khác; đồng th i thiết lập các đ ng
link để CBCT nhận đề thi và thu bài thi.
2. CBPTCT phối hợp với CBCT trong mở, quản lý phòng thi trực tuyến, thu
nhận bài thi và dữ liệu phòng thi.
3. CBCT và ng i h c phải có mặt t i phòng thi trực tuyến 15 phút tr ớc khi
bắt đầu ca thi. CBCT thứ hai thực hiện điểm danh, kiểm tra các điều kiện dự thi trực
tuyến, phổ biến quy chế và h ớng dẫn ng i h c làm các th tục thi trực tuyến.
CBCT thứ nhất chịu trách nhiệm tiếp nhận và phát đề thi.
4. Tr ớc khi bắt đầu thi 10 phút, PĐT gửi đề thi (bản mềm) vào đ ng link đề
thi do CBPTCT thiết lập. Đến th i gian quy định, CBCT thứ nhất truy cập vào đ ng
link đề thi để nhận đề và phát đề cho ng i h c.
5. Ng i h c có 5 phút đ c và kiểm tra đề thi tr ớc khi tính gi làm bài. Nếu
có sai sót, ng i h c kịp th i thông báo cho CBCT. Ng i h c làm bài thi bằng hình
thức viết tay. Giấy thi có thể sử dụng giấy trắng hoặc giấy tập quay d c theo khổ A4,
tất cả các t giấy thi phải ghi đầy đ thông tin theo quy định.

Khi hết gi thi, ng i h c có 5 phút để chụp/scan bài thi, gửi file mềm định
d ng PDF c a bài thi vào link thu bài do CBCT cung cấp. Ng i h c không r i khỏi
phòng thi trực tuyến cho đến khi CBCT kiểm tra, xác nhận các dữ liệu thi.
6. CBCT giám sát liên tục trong suốt th i gian thi, kịp th i thông báo tới
CBPTCT và CBGS các nghi vấn gian lận trong quá trình thi. CBCT chụp ảnh màn
hình theo dõi 15 phút một lần. Dữ liệu giám sát đ ợc l u cùng với bài làm c a ng i
h c theo link do CBPTCT quản lý.
7. CBPTCT chịu trách nhiệm l u trữ toàn bộ dữ liệu thi bao gồm bài thi c a
ng i h c, hình ảnh giám sát phòng thi. Dữ liệu này đ ợc chuyển đến PĐT ngay sau
ca thi.
8. GV đ ợc phân công chấm thi nhận bài thi đ ợc cung cấp bởi PĐT và xác
nhận đã nhận bài qua Email. GV thực hiện chấm bài trên bản mềm bài thi, nhập điểm
lên hệ thống Quản lý đào t o và gửi bản cứng phiếu điểm, kết quả đánh giá h c phần
về Khoa/BM/Trung tâm.
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Điều 8. Tổ chức thi và chấm thi trắc n hiệm trực tuyến
1. Căn cứ vào kế ho ch thi, CBPTCT thiết lập các phòng thi trực tuyến và phối
hợp h ớng dẫn GV ra đề nhập đề thi và đáp án trên hệ thống LMS.
2. CBPTCT phối hợp với CBCT trong việc mở, quản lý phòng thi trực tuyến và
thu nhận bài thi và dữ liệu phòng thi.
3. CBCT và ng i h c phải có mặt t i phòng thi trực tuyến 15 phút tr ớc khi
bắt đầu ca thi. CBCT thứ hai thực hiện điểm danh, kiểm tra các điều kiện dự thi trực
tuyến, phổ biến quy chế và h ớng dẫn ng i h c làm các th tục thi trực tuyến.
CBCT thứ nhất kết nối với CBPTCT để h ớng dẫn ng i h c đăng nhập và làm bài
qua hệ thống LMS, đồng th i tiếp nhận link thu dữ liệu giám sát ca thi. CBCT thực
hiện đúng các quy định, không tự ý ghi th m t n ng i h c (add thêm account) vào
danh sách phòng thi.
4. Ng i h c làm bài trực tiếp trên Hệ thống LMS. Mỗi ng i h c chỉ đ ợc
làm bài 01 lần đối với hình thức thi trắc nghiệm. Khi kết thúc th i gian thi, ng i h c
không r i khỏi phòng thi trực tuyến cho đến khi CBCT kiểm tra, xác nhận các dữ liệu
thi.
5. CBCT giám sát liên tục trong suốt th i gian thi, kịp th i thông báo đến
CBPTCT và CBGS các nghi vấn gian lận trong quá trình thi. CBCT chụp ảnh màn
hình theo dõi 15 phút một lần. Dữ liệu giám sát đ ợc l u theo link phòng thi trực
tuyến do CBPTCT quản lý.
7. CBPTCT có trách nhiệm l u bài làm, kết quả thi c a ng i h c và dữ liệu
giám sát phòng thi. Những dữ liệu này đ ợc CBPTCT gửi đến PĐT ngay sau ca thi
kết thúc.
8. GV phụ trách h c phần nhận kết quả thi kết thúc h c phần đ ợc cung cấp
bởi PĐT, nhập điểm lên hệ thống Quản lý đào t o và gửi bản cứng phiếu điểm, kết
quả đánh giá h c phần về Khoa/BM/Trung tâm.
Điều 9. Tổ chức thi và chấm thi vấn đáp trực tuyến
1. Căn cứ vào kế ho ch thi, CBPTCT thiết lập 1 phòng ch , 1 phòng thi trực
tuyến và thiết lập đ ng link cán bộ chấm thi nhận đề; phối hợp với CBCT, cán bộ
chấm thi trong việc mở, quản lý phòng ch , phòng thi trực tuyến, l u dữ liệu phòng
thi và kết quả chấm thi. Đối với hình thức thi này, PĐT phải bố trí 1 CBPTCT, 1
CBCT và 2 cán bộ chấm thi.
2. CBCT và ng i h c phải có mặt t i phòng ch 15 phút tr ớc khi bắt đầu ca
thi. CBCT thực hiện điểm danh, kiểm tra các điều kiện dự thi trực tuyến, phổ biến quy
chế và phối hợp với CBPTCT h ớng dẫn lần l ợt từng ng i h c kết nối vào phòng
thi trực tuyến.
3. Tr ớc khi bắt đầu ca thi 15 phút, cán bộ chấm thi phải có mặt t i phòng thi
trực tuyến để chu n bị tiếp nhận đề thi.
4. Tr ớc khi bắt đầu thi 10 phút, PĐT gửi đề thi (file mềm) vào đ ng link đề
thi do CBPTCT thiết lập. Đến th i gian quy định, cán bộ chấm thi truy cập vào đ ng
link đề thi để nhận đề.
5. Cán bộ chấm thi cho ng i h c lựa ch n ngẫu nhi n đề và không trùng lặp
giữa các ng i h c. Cán bộ chấm thi chụp ảnh ng i h c, ghi âm quá trình trả l i
phỏng vấn c a ng i h c. Kết thúc buổi thi, Cán bộ chấm thi công bố điểm cho ng i
h c biết, phối hợp với CBPTCT trong l u dữ liệu phòng thi, kết quả thi.
6. CBPTCT chịu trách nhiệm tiếp nhận, l u file ghi âm, ảnh chụp ng i h c và
kết quả thi. Dữ liệu này đ ợc gửi tới PĐT ngay sau ca thi kết thúc.
7. GV phụ trách h c phần nhận kết quả thi kết thúc h c phần đ ợc cung cấp bởi
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PĐT, nhập điểm lên hệ thống Quản lý đào t o và gửi bản cứng phiếu điểm, kết quả
đánh giá h c phần về Khoa/BM/Trung tâm.
Điều 10. Tổ chức thi tiểu luận, đồ án môn học
1. Khoa/Bộ môn/Trung tâm thống nhất ti u chí đánh giá đối với tiểu luận, đồ án
môn h c; mẫu biểu và h ớng dẫn thực hiện.
2. Giảng viên phụ trách h c phần giao đề tài cho ng i h c tr ớc lịch thi chung
toàn tr ng từ 15 đến 20 ngày. Kết thúc th i gian thực hiện, giảng viên tiến hành điểm
danh và yêu cầu ng i h c nộp tiểu luận, đồ án môn h c đ ợc định d ng d ới file
PDF qua các kênh trực tuyến.
3. Giảng viên phụ trách h c phần thực hiện chấm tiểu luận, đồ án môn h c,
nhập điểm hệ thống quản lý đào t o và chuyển bản mềm tiểu luận, đồ án môn h c
cùng với bản cứng kết quả đánh giá h c phần về Khoa/Bộ môn/Trung tâm.
4. Khoa/Bộ môn/Trung tâm tổng hợp chuyển bản mềm tiểu luận, đồ án môn
h c cùng với bản cứng kết quả đánh giá h c phần về PĐT.
Điều 11. Tổ chức báo cáo khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp
Việc tổ chức báo cáo khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp trực tuyến phải bảo đảm
đáp ứng những yêu cầu sau:
- Tuân th quy định về tiêu chu n, yêu cầu và số l ợng thành viên Hội đồng
đánh giá khóa luận sau đây g i chung là Hội đồng).
- Thông tin về buổi báo cáo khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp đ ợc cung cấp đến
các đơn vị, cá nhân có liên quan và công khai trên website c a Nhà tr ng, trong đó
n u rõ: địa điểm, thành phần tham dự và cách thức tham dự buổi báo cáo trực tuyến.
- Đ ợc sự đồng thuận c a các thành viên Hội đồng và ng i h c (bằng văn
bản); các thành viên Hội đồng, ng i h c phải đ ợc chu n bị các kỹ năng cần thiết để
sử dụng các thiết bị, phần mềm hỗ trợ h p trực tuyến tr ớc buổi bảo vệ.
- Diễn biến c a buổi báo cáo khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp trực tuyến đ ợc
ghi hình, ghi âm đầy đ và l u trữ kèm theo hồ sơ c a ng i h c.
- Biên bản c a buổi báo cáo khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp trực tuyến do Th
kí Hội đồng chịu trách nhiệm ghi chép và công khai ngay trong buổi báo cáo, sau đó
đ ợc gửi đến các thành viên Hội đồng tham gia buổi báo cáo và ng i h c để xác
nhận và gửi đến PĐT cùng phiếu đánh giá c a từng thành viên Hội đồng.
- Phần mềm hỗ trợ báo cáo trực tuyến và cơ sở h tầng kết nối tổ chức các buổi
báo cáo trực tuyến phải bảo đảm độ an toàn, tính bảo mật, chất l ợng về âm thanh,
hình ảnh kết nối tới tất cả các cá nhân tham gia và tuân th các quy định c a quy chế
đào t o.
CHƢƠNG 3
IỂM TRA THI, XỬ Ý SỰ CỐ ẤT THƢỜNG
VÀ NGƢỜI HỌC VI PHẠM QUY CHẾ
Điều 12. Kiểm tra thi
1. Căn cứ vào kế ho ch thi, Tr ởng phòng Thanh tra-Pháp chế phân công cán
bộ kiểm tra công tác tổ chức thi, chấm thi trực tuyến. Cán bộ kiểm tra có tài khoản và
quyền truy cập vào các phòng thi trực tuyến.
2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu tr ởng chỉ đ o thực hiện công tác hậu
kiểm bài thi, ho t động coi thi, chấm thi.
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Điều 13. Xử lý sự cố bất thƣờn tron khi tổ chức thi
1. Nếu xảy ra các sự cố phát sinh về phía ng i h c trong quá trình thi, ng i
h c cần liên l c ngay với CBCT thông qua số điện tho i đ ợc cung cấp để có ph ơng
án kịp th i xử lý.
2. Đối với hình thức thi trắc nghiệm, ng i h c gặp sự cố khách quan không
thể tiếp tục làm bài thi theo quy định thì ng i h c đ ợc bố trí thi ghép vào các đợt
sau.
3. Đối với hình thức thi vấn đáp, ng i h c gặp sự cố khách quan không thể
tham gia thi theo quy định thì:
a) Ng i h c đ ợc tiếp tục thi trong ca thi đó nếu sự cố xảy ra lần thứ nhất và
khắc phục đ ợc trong khoảng th i gian 15 phút từ khi sự cố xảy ra;
b) Ng i h c đ ợc bố trí thi ghép vào các đợt sau nếu không thỏa mãn điểm a
khoản này.
4. Đối với hình thức thi tự luận, ng i h c gặp sự cố khách quan không thể tiếp
tục làm bài thi theo quy định thì:
a) Ng i h c đ ợc tiếp tục làm bài thi và không đ ợc cộng thêm gi làm bài
nếu sự cố xảy ra lần thứ nhất và khắc phục đ ợc trong khoảng th i gian 5 phút từ khi
sự cố xảy ra.
b) Ng i h c đ ợc bố trí thi ghép vào các đợt sau nếu không thỏa mãn điểm a
khoản này.
5. Đối với tất cả sự cố xảy ra từ phía ng i h c và ng i h c không chứng
minh đ ợc là do nguyên nhân khách quan thì ng i h c sẽ bị đình chỉ thi.
Điều 14. Xử lý n ƣời học vi phạm quy chế thi
1. Ng i h c vi ph m quy chế thi đều phải lập biên bản và tuỳ theo mức độ áp
dụng các hình thức xử lý nh sau:
a) Khiển trách áp dụng đối với tr ng hợp:
- Ng i h c để l t tiếng ồn (không phải do trao đổi bài) gây ảnh h ởng tới
phòng thi, đ ợc cán bộ phòng thi nhắc 03 lần.
- Trao đổi bài với b n, nói chuyện riêng gây mất trật tự trong phòng thi bị cán
bộ coi thi nhắc nhở 02 lần.
- Ng i h c bị kỷ luật khiển trách sẽ bị trừ 25% số điểm thi c a h c phần đó.
Hình thức kỷ luật này do CBCT quyết định.
b) Cảnh cáo áp dụng đối với tr ng hợp vi ph m một trong các lỗi sau đây:
- Đã bị khiển trách một lần nh ng trong gi thi h c phần đó vẫn tiếp tục vi
ph m quy chế.
- Gửi bài làm hoặc chép bài c a b n qua m i hình thức. Những bài thi đã có kết
luận là giống nhau thì xử lý nh nhau.
- Ng i bị kỷ luật cảnh cáo sẽ bị trừ 50% số điểm thi c a h c phần đó. Hình
thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT lập biên bản và ghi rõ hình thức kỷ luật đã đề nghị
trong biên bản.
c) Đình chỉ thi áp dụng đối với tr ng hợp vi ph m một trong các lỗi sau đây:
- Đã bị cảnh cáo một lần nh ng trong gi thi h c phần đó vẫn tiếp tục vi ph m
quy chế.
- Mang tài liệu, sử dụng các ph ơng tiện kỹ thuật ngoài nội dung thi.
- Phát tán đề thi hoặc nhận bài giải từ bất kì các đối t ợng khác.
- R i khỏi khu vực quan sát c a camera thi mà ch a có sự cho phép c a CBCT.
- Cố ý tắt kết nối Internet, camera, micro trong quá trình thi.
- Ng i h c bị kỷ luật đình chỉ thì phải nhận điểm không (0) h c phần đó.
7

Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do CBCT lập biên bản và ghi rõ hình thức kỷ luật đã đề
nghị trong biên bản. CBGS ca thi quản lý ng i h c bị đình chỉ thi khi ch a hết 2/3
th i gian và cho thí sinh r i khỏi phòng thi sau 2/3 th i gian thi.
d) Đình chỉ 01 năm, buộc thôi h c hoặc đề nghị các cơ quan có th m quyền xử
lý tùy theo mức độ vi ph m đối với một trong các lỗi sau đây:
- Thi hộ hoặc nh ng i khác thi hộ, làm bài hộ d ới m i hình thức.
- Phát tán đề thi hoặc nhận bài giải thông qua đ ng dây gian lận thi cử có tổ
chức.
- Có hành động phá ho i kỳ thi, can thiệp, gây sự cố đối với hệ thống thi và bài
làm c a các thí sinh khác.
- Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do CBCT lập biên bản và ghi rõ hình thức kỷ
luật đã đề nghị trong biên bản. Ng i h c nhận kỷ luật chính thức sau khi có quyết
định c a Hội đồng kỷ luật c a Tr ng.
- Trong tr ng hợp phát hiện ng i h c nh thi hộ sau khi thi thì bài thi hoặc
kết quả thi c a ng i h c bị t m th i đình chỉ. Biên bản đình chỉ có chữ ký c a lãnh
đ o Khoa/BM/Trung tâm và lãnh đ o Phòng Thanh tra – Pháp chế. Ng i h c nhận
kỷ luật chính thức sau khi có quyết định c a Hội đồng kỷ luật Tr ng.
2. Đối với các tr ng hợp vi ph m khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi ph m
mà vận dụng xử lý kỷ luật theo các hình thức trên đây. Việc xử lý kỷ luật ng i h c
phải đ ợc công bố cho ng i h c biết.
CHƢƠNG 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Quyền hạn và trách nhiệm của n ƣời học
1. Khiếu n i kỹ thuật
Trong th i gian thi, nếu gặp trục trặc do lỗi kỹ thuật từ hệ thống thi trực tuyến
c a Tr ng, ng i h c có quyền khiếu n i để đ ợc xem xét.
2. Phúc khảo kết quả thi
a) Đối với thi kết thúc h c phần, bảo vệ khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp: Thực
hiện theo quy định hiện hành c a Tr ng.
b) Đối với các kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận: Trong th i gian 5 ngày làm
việc, kể từ ngày công bố điểm, ng i h c có quyền khiếu n i kết quả thi. Đơn vị ch
trì thi tổ chức phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo.
3. Đảm bảo các thiết bị đầu cuối có kết nối m ng, cài đặt các ứng dụng phòng
thi trực tuyến và khu vực ngồi thi theo y u cầu.
4. Thực hiện nghi m túc theo quy định công tác chu n bị thi và tuân th quy
trình, quy chế thi.
Điều 16. Trách nhiệm các đơn vị li n quan
1. Phòn Đào tạo:
a) Tham m u cho Hiệu tr ởng những vấn đề li n quan đến kế ho ch thi.
b) Lập kế ho ch thi kết thúc h c phần thông báo đến Khoa/Bộ môn/Trung tâm
và các cá nhân, đơn vị liên quan; cung cấp danh sách phòng thi, thí sinh dự thi, các
biểu mẫu, tài liệu li n quan cho điểm thi, hội đồng coi, chấm thi.
c) Quản lý đề thi, đáp án; chu n bị đề thi kịp th i cho các kỳ thi, đảm bảo tính
bảo mật c a đề thi, đáp án theo quy định.
d) Phối hợp với các đơn vị liên quan h ớng dẫn Khoa/Bộ môn/Trung tâm quy
trình tổ chức thi.
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e) Chịu trách nhiệm chính trong việc thu nhận, l u trữ bài thi, kết quả thi, dữ
liệu thi.
f) Công bố kết quả điểm.
g) Tiếp nhận, xử lý đơn hoãn thi c a ng i h c do Khoa/Bộ môn/Trung tâm
chuyển đến theo quy định.
2. Phòng Thanh tra - Pháp chế:
a) Tham m u cho Hiệu tr ởng về các nội dung li n quan đến quá trình tổ chức
thi.
b) Phối hợp với các đơn vị li n quan h ớng dẫn các Khoa/Bộ môn/Trung tâm
quy trình tổ chức thi.
c) Thực hiện giám sát công tác tổ chức thi, chấm thi; ngăn ngừa, phát hiện và
kiến nghị xử lý những tr ng hợp vi ph m.
d) Giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khiếu n i, tố cáo về công tác tổ chức
thi; Thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi theo kế ho ch hoặc đột xuất.
3. Khoa Côn n hệ thôn tin:
a) Chịu trách nhiệm mở cửa phòng máy, chu n bị cơ sở vật chất phục vụ thi
trực tuyến (máy ch , máy tr m, Internet,…) và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật c a quá
trình tổ chức thi trực tuyến.
b) Tập huấn, h ớng dẫn các Khoa/Bộ môn/Trung tâm công tác tổ chức thi trực
tuyến.
c) Phối hợp PĐT trong tổ chức thi theo quy định; Đảm bảo tính bảo mật c a hệ
thống khi tổ chức thi trực tuyến.
c) Tham m u cho Hiệu tr ởng về các ph ơng án nâng cấp phần mềm LMS và
các giải pháp công nghệ khác đảm bảo thực hiện tốt các quy định thi trực tuyến.
d) Hỗ trợ các Khoa/Bộ môn/Trung tâm trong xây dựng, rà soát, điều chỉnh
ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi, t o đề thi.
4. Các Khoa/Bộ môn/Trung tâm:
a) Thông báo kế ho ch thi và các quy định thi trực tuyến đến ng i h c.
b) Tiếp nhận đơn hoãn thi, đơn phúc khảo bài thi c a ng i h c theo quy định.
Lập danh sách chuyển PĐT để thực hiện.
c) Chịu trách nhiệm, ch động thực hiện kế ho ch nhận, phát đề thi và thu bài
thi theo quy định.
d) Cung cấp danh sách CBCT, phân công GV chấm thi; tổ chức chấm thi, chấm
phúc khảo đúng th i gian quy định và cung cấp thông tin kịp th i cho các đơn vị có
liên quan.
e) Quản lý kết quả thi, bài thi sau khi chấm.
f) Tiếp nhận đề nghị phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo bài thi c a ng i
h c do PĐT chuyển đến theo quy định.
5. Giản vi n bộ môn:
a) Chịu trách nhiệm về chất l ợng c a đề thi, tính bảo mật c a đề thi; nộp đề thi
và đáp án đầy đ theo đúng kế ho ch.
b) Chấm bài thi và nộp kết quả thi theo đúng quy định.
6. Cán bộ coi thi, cán bộ phụ trách ca thi:
a) CBPTCT thiết lập các phòng thi trực tuyến; các đ ng link phục vụ công tác
giao, nhận đề thi, thu bài thi và dữ liệu phòng thi; phối hợp với CBCT trong mở, quản
lý phòng thi trực tuyến, thu nhận bài thi và dữ liệu phòng thi.
b) CBCT có mặt t i phòng thi trực tuyến tr ớc gi thi 15 phút để nghe phổ biến
quy chế, điểm danh và nhận đề thi.
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c) CBCT có mặt liên tục t i phòng thi trực tuyến để làm nhiệm vụ, không đ ợc
làm việc riêng trong quá trình coi thi, không đ ợc giúp đỡ ng i h c làm bài d ới bất
kỳ hình thức nào.
d) CBCT trong mỗi phòng thi có trách nhiệm nhắc nhở thí sinh bố trí khu vực
thi và thiết bị giám sát đúng quy định.
e) Trong suốt th i gian thi, CBCT có trách nhiệm quản lý, giám sát ng i h c
trong phòng thi, kịp th i phát hiện và xử lý tr ng hợp vi ph m quy chế hoặc những
hiện t ợng bất th ng xảy ra trong phòng thi.
Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, v ớng mắc hoặc có vấn đề mới
phát sinh, các đơn vị báo cáo kịp th i bằng văn bản tới Hiệu tr ởng (qua Phòng Đào
t o) để xem xét, quyết định./.
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Phụ lục 1
HƢỚNG DẪN CÁN Ộ COI THI TRỰC TUYẾN
(Cán bộ coi thi (C CT) cần đọc kỹ Quy định thi trực tuyến
của Trƣờn Đại học ạc i u)
Chuẩn bị
1. CBCT sẽ đ ợc Phòng Đào t o thêm vào phòng thi online có Danh sách phòng
thi, file nhiệm vụ c a CBCT, file h ớng dẫn SV làm bài thi trực tuyến;
2. Kiểm tra webcam c a từng ng i h c để đảm bảo quan sát rõ mặt SV;
3. Kiểm tra camera điện tho i c a ng i h c để đảm bảo nhìn thấy không gian
xung quanh ng i h c
4. Kiểm tra thẻ ng i h c/CMND/CCCD, đối chiếu thông tin với hình ảnh
webcam, danh sách dự thi khi cần và ghi nhận ng i h c có mặt trong phòng
thi;
5. Yêu cầu ng i h c thực hiện đúng Quy định thi trực tuyến;
6. Bật tính năng Record ghi hình phòng thi);
Giám sát phòng thi
CBCT, thanh tra - pháp chế giám sát và ghi chú l i tất cả các bất th ng, các
ghi chú cần có th m thông tin nh t n ng i h c và th i gian xảy ra để sau này xem l i
video đã record đ ợc thuận lợi hơn.
CBCT cần giám sát ng i h c theo tuần tự từng ng i h c giống đi l i quanh phòng
thi):
• Quan sát màn hình camera điện tho i và để ý:
> Màn hình máy tính, nếu màn hình chuyển sang ứng dụng khác cần cảnh
báo SV và ghi chú l i để gửi email báo cáo Phòng Đào t o.
> Nếu ng i h c có dấu hiệu gian lận thì cần cảnh báo SV và ghi chú l i
để email báo cáo Phòng Đào t o.
• Quan sát màn hình camera webcam
> Đảm bảo đúng ng i h c trong danh sách t n, ảnh tr n thẻ
SV/CMND/CCCD)
> Đảm bảo ng i h c không nói chuyện, trao đổi hoặc làm các việc khác
trong th i gian đang làm bài thi.
Khi giám sát, đảm bảo SV không sử dụng ngôn ngữ hình thể, không giao tiếp
bằng tay.
Nếu có gì khác th ng có ng i l xuất hiện, ...) ghi chú l i để gửi email báo
cáo Phòng Đào t o.
Nếu nghi ng có thể y u cầu SV bật mic tr n máy tính.
Ngoài các y u cầu tr n, CBCT cần xem kỹ h ớng dẫn c a từng hình thức thi,
h ớng dẫn thi tr n LMS, cách xử lý các sự cố, xác nhận ng i h c đã nộp bài thành
công theo h ớng dẫn./.
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Phụ lục 2:
HƢỚNG DẪN NGƢỜI HỌC THAM GIA THI ẾT THÚC HỌC PHẦN
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
Điều kiện tối thiểu người học cần chuẩn bị:
• 01 thiết bị có camera, có cài đặt LMS và trình duyệt Safe Exam Browser
(SEB), kết nối đ ợc internet. Ví dụ thiết bị là một trong ba tr ng hợp sau đây:
+ 01 máy tính và 01 webcam;
+ 01 máy tính và 01 điện tho i có camera, cài LMS;
+ 01 máy tính xách tay có webcam.
• Thiết bị li n l c với CBCT điện tho i bàn, điện tho i di động) trong tr ng
hợp thiết bị tham gia thi trực tuyến bị mất kết nối internet, kết nối không ổn
định, camera hỏng, thiết bị có camera bị hỏng, mất điện ngoài ý muốn.
Thiết bị máy tính/điện tho i) phục vụ thi cần đảm bảo:
• Camera và micro ho t động bình th ng;
• Đăng nhập LMS bằng tài khoản do Nhà tr ng cung cấp.
• Máy tính cài đặt LMS và trình duyệt Safe Exam Browser (SEB), kết nối đ ợc
internet. Chu n bị tr ớc khi vào làm bài thi:
• Nghi n cứu kỹ quy chế thi, quy định c a các hình thức thi.
• Không gian nơi ng i h c ngồi làm bài thi cần y n tĩnh, không có ng i đi l i
xung quanh, g n gàng, ánh sáng phù hợp để hình ảnh tr n camera rõ nét.
• Ng i h c cần có trang phục chỉnh tề khi làm bài thi.
• Để thẻ ng i h c tr n mặt bàn, thuận lợi cho CBCT kiểm tra/chụp ảnh khi
đ ợc y u cầu;
• Điều chỉnh webcam để quay rõ khuôn mặt và không gian phía sau ng i h c.
• Ng i h c sử dụng thiết bị dự thi theo quy định trong suốt th i gian thi;
• Bật loa tr n máy tính để nghe các y u cầu từ CBCT. Tắt loa c a điện tho i, tắt
micro tr n ứng dụng MS Teams tr n điện tho i để không gây nhiễu âm thanh.
Các tr ng hợp bất khả kháng
• Nếu mất điện, mất kết nối internet ng i h c cần thông báo ngay bằng g i điện
tho i/nhắn tin) cho CBCT và Phòng Đào t o để đ ợc bố trí thi ở buổi thi/kỳ thi
khác.
• Vì một lý do khách quan nào đó mà không thể tiếp tục làm bài thi và có sự xác
nhận c a CBCT, ng i h c sẽ đ ợc bố trí thi ở buổi thi/kỳ thi khác.
Quyền th m định bài thi c a Nhà tr ng:
Nhà tr ng có quyền tổ chức xem xét l i kết quả bài thi c a ng i h c nếu:
• Có sự khác biệt lớn giữa điểm quá trình và điểm thi cuối h c kỳ.
• Có bi n bản ghi nhận vi ph m c a ng i h c do CBCT hoặc thanh tra lập.
• Dữ liệu làm bài c a ng i h c đ ợc l u tr n hệ thống cho biết các dấu hiệu
không bình th ng./.
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