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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần  
áp dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học 

Võ Trường Toản ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHVTT-KT&KĐCL 
ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản; 

Căn cứ vào Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 25 
Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 

12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;  

Căn cứ Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho sinh viên 
được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản ban hành 

kèm theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHVTT-KT&KĐCL ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Điều 10 của Quy chế tổ chức 

kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản ban hành kèm theo quyết định số 59/QĐ-

ĐHVTT-KT&KĐCL ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ 
Trường Toản như sau: 

“Điều 10. Những quy định cần tuân thủ khi vào phòng thi 

 5. Khi hết giờ thi, sinh viên phải ngừng làm bài, nộp bài theo yêu cầu và hướng 

dẫn của cán bộ coi thi. Không làm được bài, sinh viên cũng phải nộp giấy thi. Khi nộp 
bài, sinh viên phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách 

theo dõi sinh viên. Sinh viên nhận điểm 0 (không) đối với bài thi nộp trễ thời gian quy 
định hoặc không nộp bài theo yêu cầu và hướng dẫn của cán bộ coi thi, trong trường 

hợp này 02 (hai) cán bộ coi thi cùng lập biên bản sinh viên vi phạm. 

6. Sinh viên chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài 

và sau khi đã nộp bài làm, đề thi cho cán bộ coi thi, trừ trường hợp ốm đau cần cấp 
cứu do Trưởng ban coi thi quyết định. Đối với các học phần có hình thức thi là trắc 
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nghiệm, sinh viên không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài và chỉ được rời 

phòng thi sau khi giám thị coi thi đã kiểm đủ bài làm của cả phòng thi và cho phép ra 
về. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, các đơn vị có liên quan 

cùng sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, ĐT&CTSV, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 

 
 

Dương Đăng Khoa 

 


