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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai kiểm tra giữa học kỳ II, năm học 2021 – 2022 

 

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến các Khoa/Bộ môn, các đơn vị có liên quan 

về công tác tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II, năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

I. VỀ HÌNH THỨC KIỂM TRA 

Tất cả các môn học sẽ kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức trực tiếp, kể cả các môn học 

trực tuyến (Theo TB số 13/TB-ĐHQT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc kế hoạch tổ chức 

học tập trực tiếp tại Trường Đại học Quốc tế Học kỳ II, năm học 2021-2022). 

II. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

Lịch kiểm tra sẽ được hiển thị trên Edusoftweb kể từ ngày 21/3/2022. Trường hợp 

sinh viên không xem được lịch kiểm tra, Khoa/Bộ môn hướng dẫn sinh viên liên hệ Phòng 

Kế hoạch Tài chính hoặc Phòng Đào tạo Đại học để nhận thông tin.  

Đối với các trường hợp sinh viên bị nhiễm Covid-19 hoặc các bệnh/tại nạn khác hoặc 

những trường hợp đặc biệt khó khăn (có minh chứng cụ thể) khiến không thể tham gia kỳ 

kiểm tra được, đề nghị các Khoa/ Bộ môn thực hiện xử lý theo quy định như sau: 

1. Yêu cầu sinh viên làm đơn xin phép vắng kiểm tra, kèm theo minh chứng nộp cho 

Khoa/ Bộ môn. 

2. Lãnh đạo Khoa/Bộ môn xem xét đơn của sinh viên, chủ động quyết định cho sinh 

viên kiểm tra bổ sung vào thời gian phù hợp.  

3. Thông báo và gửi danh sách sinh viên được phép kiểm tra bổ sung cho Phòng Đào 

tạo Đại học để phối hợp trong công tác tổ chức. 

Trường Đại học Quốc tế đề nghị các Khoa/Bộ môn, các đơn vị có liên quan thông 

tin đến cán bộ/giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này nhằm bảo đảm 

chất lượng tốt nhất của kỳ kiểm tra giữa học kỳ trong tình hình hiện nay.  

  



 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông tin đến 

Phòng Đào tạo Đại học để tổng hợp báo cáo gửi Ban Giám hiệu./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các Khoa/Bộ môn (để thực hiện); 

- Các Phòng liên quan (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P. ĐTĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Đinh Đức Anh Vũ  
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