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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017
Kính gửi:

Các Thày Cô giảng dạy Chương trình E-BBA – Khóa 7

I. Lich thi học kỳ
Thời gian

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

(7/12/2016)

(8/12/2016)

(9/12/2016)

9h00

9h00

9h00

Môn thi

Giao tiếp kinh doanh

Marketing căn bản

Kinh tế vĩ mô

Phòng thi

P 201, 205, 208, 209

P 201, 205, 208, 209

P 201, 205, 208, 209

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH đối với GIẢNG VIÊN liên quan đến thi học kỳVỀ VIỆC RA
ĐỀ THI VÀ CHẤM THI
- Thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học kỳ cho lớp sinh viên vào buổi
học cuối cùng, gửi danh sách đó cho Chương trình trước khi thi.
- Ra 4 đề thi và gửi tới Chương trình chậm nhất trước ngày thi 3 ngày (dán kín, có chữ ký
niêm phong).
- Đề thi có ghi rõ mức điểm tối đa cho từng câu hỏi, thời gian làm bài và quy định về được
phép hay không được phép sử dụng tài liệu. Thời gian làm bài là 90 phút đối với các bài thi
tự luận hoặc cả tư luận và trắc nghiệm.
- Thông báo trước và rõ ràng cho sinh viên nội dung ôn tập, thời gian làm bài thi và cấu trúc
đề thi và quy định về sử dụng tài liệu.
- Chấm điểm bài thi và điểm học phần theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập
phân.
- Gửi điểm bài thi và các điểm thành phần (điểm chuyên cần, bài tập nhóm, kiểm tra giữa
kỳ…) tới Chương trình chậm nhất 2 tuần sau khi thi.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý Thày Cô!
Trưởng ban ĐTĐH

TS. Trần Thị Hồng Việt

