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THÔNG BÁO 

Kế hoạch triển khai cho sinh viên làm bài tập lớn thay thế bài thi tự luận  

các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 
 

 Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-TĐHHN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thay đổi hình thức thi 

các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 

1. Cách thức thực hiện và nhiệm vụ của các đơn vị  

 - Căn cứ nội dung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn, Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên phân công giảng viên ra câu hỏi, đáp án chấm bài tập lớn và nộp về 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Phòng Đào tạo lập danh sách phòng thi trên phần mềm quản lý đào tạo và cử cán 

bộ coi thi thu bài tập lớn của sinh viên. 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên giao câu hỏi, hướng dẫn làm bài tập lớn và 

danh sách phòng thi, Email của cán bộ coi thi đến sinh viên (trên Website Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên).  

 - Sinh viên làm bài tập lớn, chuyển bài tập lớn về định dạng pdf và nộp bài tập 

lớn cho cán bộ coi thi theo danh sách phòng thi qua Email của cán bộ coi thi đúng thời 

gian quy định. Sinh viên nộp bài tập lớn sau thời gian quy định coi như không dự thi. 

- Cán bộ coi thi nộp bài tập lớn của sinh viên về Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục (phai số).  

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức chấm bài tập lớn của sinh 

viên theo quy định thi kết thúc học phần. 

- Các khoa, bộ môn, giáo viên chủ nghiệm thông báo kế hoach làm bài tập lớn thay 

thế bài thi tự luận các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đến sinh viên.  

2. Thời gian thực hiện 

TT Thời gian Nội dung 

1 14/6/2021 

Giảng viên được phân công nộp câu hỏi, đáp án chấm bài tập lớn 

về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và nộp 

hướng dẫn làm bài tập lớn về Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

2 15/6/2021 

Phòng Đào tạo cung cấp danh sách phòng thi, cán bộ coi thi 

cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên 



2 

 

TT Thời gian Nội dung 

3 16/6/2021 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên giao câu hỏi, hướng dẫn 

làm bài tập lớn đến sinh viên và thông báo danh sách phòng 

thi, Email của cán bộ coi thi trên Website Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên.  

4 21/6/2021 

Sinh viên nộp bài tập lớn về địa chỉ Email của cán bộ coi thi 

theo danh sách phòng thi.  

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD kết hợp cùng khoa/bộ môn phân 

công giảng viên chấm bài tập lớn của sinh viên 

5 22/6/2021 
Cán bộ coi thi nộp bài tập lớn của sinh viên về Phòng Khảo thí 

và Đảm bảo chất lượng giáo dục. 

6 23/6/2021 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức chấm 

bài tập lớn.  

7 28/6/2021 Giảng viên hoàn thiện điểm trên phần mềm đào tạo  

  

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, TTGDTX. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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