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Khánh Hòa, ngày dK t tháng l\ năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc ban hành Quy trình xét đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi,
xét công nhận tốt nghiệp của Trưòng Cao đắng Y tế K h án h Hòa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ KHÁNH HÒA
Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;
Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưỏng Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín
chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy trình đánh giá kết quả học

tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tổt nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức-Hành chính, Thanh tra-Khảo

thí-KĐCLGD,Công tác học sinh sinh viên, Ke hoạch-Tài chính, Trưởng các Khoa/BỘ môn,
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
No 'ì nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT-ĐT.

Yũ Viết Sơn

ƯBND TỈNH KHÁNH HÒA
T R Ư Ờ N G CAO ĐẲNG Y TÉ

QUY TRINH
ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ HỌC TẬP, KIỂM TRA,
THI, XÉT CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ <?V3./QĐ-CĐYT, ngày .cẨƯ tháng u năm 2018
của Hiệu trưởng trường Cao đăng Y tê Khánh Hòa)

Khánh Hòa, năm 2018

1. M ụ c đí ch

Quy trình quy định về trách nhiệm và phương pháp đánh giá chất lượng trong
học tập của sinh viên.
2. P h ạ m vi

Quy trình áp dụng trong việc đánh giá học tập của sinh viên các ngành nghề
đào tạo trong toàn Trường.
3. Q u y t r ì n h t h ự c h iệ n

Q U Y T R ÌN H Đ Á N II G IÁ K Ế T Q U Ả H Ọ C T Ậ P , K IỂ M T R A ,
T H I, X É T C Ô N G N H Ậ N T Ố T N G H IỆ P

TT

Tên bưóc

Bộ
p h ậ n /n g ư ò i
phối h ọ p
th ự c hiện

K ết q u ả đ ạ t
được

H ạ n hoàn
th à n h

Biểu m ẫ u /h ồ
sơ

Tổ chức cho HSSV làm bài kiểm tra
định kỳ theo kế hoạch được quy định
trong chương trình MĐ/MH

Giảng viên
bộ môn

Trường
khoa/Trường
bộ môn

- Sổ lên lớp;
- Sổ tay GV

Theo TKB

1

Kiểm tra
định kỳ

- Sô lên lớp;
- Sổ tay GV

Tính điểm TB kiểm tra định kỳ của
MĐ/MH kết hợp với việc thống kê
thời gian nghỉ của HSSV để xác định
HSSV đủ điều kiện dự thi kết thúc
MĐ/MH và thông báo kết quả cho
HSSV.
Nộp báo cáo kết quả giảng dạy và
bảng điểm quá trình của MĐ/MH về
phòng Đào tạo

Giảng viên
bộ môn

Trưởng
khoa/Trưởng
bộ môn

- Sổ lên lớp;
- Sổ tay GV

Theo TKB

- Sổ lên lớp;
- Sổ tay GV

2

Tính điểm
TB kiểm
tra định kỳ

Giảng viên
bộ môn

Phòng
TTKTKĐCLGD
Các khoa,bộ
môn liên
quan

- Báo cáo kết
quả giảng dạy
môn học
- Bảng điểm quá
trinh
Bảng diêm kêt
quả thi kết thúc
môn học

Trong vòng
3 ngày sau
khi kết thúc
môn học

Tổ chức thi kết thúc MĐ/MH và chấm
thi theo đúng quy chế của trường

Trường
khoa/Trưởng
bộ môn
Phòng Đào
tạo
Trường
khoa/Trưởng
bộ môn

-Báo cáo kết
quả giảng dạy
-Bảng điểm quá
trình môn học
- Sổ lên lớp
Sô tay lên lớp

- Tính điểm tổng kết MĐ/MH theo
đúng quy định hiện hành
- Thông báo điểm trực tiếp cho HSSV
biết;
- Nộp điểm về văn phòng khoa

Giảng viên
bộ môn

Trường
khoa/Trường
bộ môn

- Bảng
điểm tổng kết
MĐ/MH

05 ngày sau
khi kiểm tra
kêt thúc
MĐ/MH

Nộp báo
cáo
3

Thi kết
thúc

/

Nội d u n g công việc

Bộ
phận/Ngưò'i
th ự c hiện

4

MĐ/MH

5

Tổng kết
điểm và
thông báo
cho HSSV

Theo kế
hoạch

- Bảng
điểm tổng kết
MĐ/MH

Tống họp,
nộp điểm .
6

7

8

- Tống hợp, kiểm tra bảng điểm tổng
kết từ GV;
- Ký xác nhận sau đó nộp về phòng
Đào tạo ( n ộ p kèm f i l e đ i ể m )

Giáo vụ khoa

Xêp loại
- Nhập điểm tổng kết MĐ/MH vào
Phòng Đào
kết quả học bảng điểm học kỳ, năm học theo từng tạo
kỳ , năm
lớp học;
học
- x ế p loại kết quả học tập học kỳ, năm
học;
Thông báo - Thông báo kết quả tống kết học kỳ,
kết quả cho
năm học đen HSSV thông qua giáo
HSSV
viên chủ nhiệm và ghi nhận phản hồi
từ HSSV.Sửa chữa nếu sai sót

Phòng Đào
tạo
GVCN các
lớp

Phê duyệt

Xem xét và ký phê duyệt kết quả học
tập học kỳ, năm học của các lớp

BGH

Tiểp nhận,
quản lý

- Tiếp nhận và quản lý kết quả học tập
học kỳ, năm học để phục vụ cho đánh
giá toàn khóa học;
- Gửi kểt quả học tập học kỳ, năm học
cho GVCN và phòng CTHSSV

Phòng Đào
tạo &
CTHSSV

9

10

T rường
khoa/Tmởng
bộ môn

- Bảng
điểm tổng kết
MĐ/MH(của tất
cả các lớp)

07 ngày sau
khi thi kết
thúc
MĐ/MH

- Bảng
điểm tổng kết
MĐ/MH(của
tất cả các lớp)

Giáo vụ khoa

- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
học kỳ;
- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
năm học;

07 ngày sau
khi nhận
điểm từ
khoa

- Bàng tổng
hợp kết quả học
tập học kỳ;
- Bảng tổng
hợp kết quả học
tập năm học;

Phòng Đào
tạo

- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
học kỳ;
- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
năm học;
- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
học kỳ;
- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
năm học;

Ghi nhận
phản hồi
trong vòng
1-2 ngày sau
khi đưa
bảng điểm
về lớp.
01 ngày sau
khi nhận
được hồ sơ

Sau khi phê
duyệt

12

11

Thông báo
kết quả
chính thức
học kỳ,
năm học

Thông báo kết quả học tậphọc kỳ,
năm học trực tiếp cho các lớp thông
qua GVCN

GVCN

Tổng hợp
kết quả
toàn khóa
học

- Tổng kết quả trong toàn khóa học
dựa trên kêt quả của các năm học
trong khóa học;
- Lập danh sách xét điều kiện dự thi
tốt nghiệp;
- Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp, lập
danh sách để xét công nhận tốt nghiệp
- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho
HSSV;
- Tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV
theo đúng kế hoạch và quy chế thi;
- Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp,
xếp loại tốt nghiệp theo đúng quy chế
thi

Phòng Đào
tạo

Khoa

Hội đồng thi

- Phòng Đào
tạo
- Khoa,
phòng liên
quan

Xem xét ký quyết định công nhận tốt
nghiệp cho HSSV theo đề nghị của
Hội đồng thi tổt nghiệp

Ban giám
hiệu

Hội đông thi

Thi và xếp
loại tốt
nghiệp

12

Quyết định
công nhận
13

- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
học kỳ;
- Bảng tổng họp
kết quả học tập
năm học;
- Bảng tổng hợp
kết quả học tập
toàn khóa;

Sau khi phê
duyệt 01
ngày

Theo kế
hoạch thi tốt
nghiệp

- Bảng tổng
hợp kết quả học
tập toàn khóa;

- Bảng tổng họp Theo kế
kêt quả học tập
hoạch thi tốt
nghiệp
toàn khóa;
- Danh sách đủ
điều kiện thi tốt
nghiệp;
- Danh sách
không đủ điều
kiện thi tốt
nghiệp;
- Ket quả thi tốt
nghiệp;
- Kêt quả thi tôt Theo kể
nghiệp;
hoạch thi tốt
- Quyết định
nghiệp
công nhận tốt
nghiệp kèm theo
danh sách

- Bảng tong
hợp kết quả học
tập toàn khóa;
- Danh sách đủ
điều kiện thi tốt
nghiệp;
- Danh sách
không đủ điêu
kiện thi tốt
nghiệp;
- Ket quả thi tốt
nghiệp;
- Ket quả thi tốt
nghiệp;
- Quyết định
công nhận tốt
nghiệp kèm
theo danh sách

Tiếp nhận,
lưu trữ

- Tiếp nhận, lưu trữ kết quả tốt
nghiệp, kết quả toàn khóa học;
- Lập bảng điểm toàn khóa cấp cho
HSSV;

Phòng Đào
tạo &
CTHSSV

Thông báo
kết quả tốt
nghiệp cho
HSSV

Thông báo kết quả tốt nghiệp trên
bảng tin của khoa

Thư ký khoa

14

15

GVCN

- Ket quả thi tốt
nghiệp;
- Quyết định
công nhận tốt
nghiệp kèm theo
danh sách
- Ket quả thi tốt
nghiệp;
- Quyết định
công nhận tốt
nghiệp kèm theo
danh sách

Sau khi
được duyệt

Sau khi
được duyệt

- Ket quả thi tốt
nghiệp;
- Quyết định
công nhận tốt
nghiệp kèm
theo danh sách
- Kêt quả thi tôt
nghiệp;
- Quyết định
công nhận tốt
nghiệp kèm
theo danh sách

K hánh H òa,ngày oLH thảng ¡Ỷ năm 2018
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