HƯỚNG DẪN
Về việc ñánh giá học phần ñối với hệ ñại học và cao ñẳng
(Số: 1100/2006/HD-ðHAG ngày 06/11/2006 của Hiệu trưởng Trường ðại
học An Giang)

Căn cứ quy chế ñào tạo ñại học và cao ñẳng hệ chính quy của
Bộ Giáo dục và ðào tạo. Ban hành theo quyết ñịnh số
25/2006/Qð-BGD&ðT, ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo;
Căn cứ nội dung cuộc họp của hội ñồng chuyên môn Trường
ðại học An Giang, ngày 02/11/2006;
Ban Giám hiệu hướng dẫn việc thực hiện ñánh giá học phần
ñối với hệ ñại học và cao ñẳng từ năm học 2006-2007 như sau:
I – ðÁNH GIÁ HỌC PHẦN:
1. Các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và
thực hành:
ðiểm tổng hợp ñánh giá học phần (gọi tắt là ñiểm học phần,
ký hiệu là P)
bao gồm:
- ðiểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, ñiểm
ñánh giá nhận thức và thái ñộ tham gia thảo luận, ñiểm ñánh giá
phần thực hành( ñối với học phần có cả lý thuyết và thực hành),
ñiểm chuyên cần, ñiểm thi giữa học phần, ñiểm tiểu luận. Tổng
hợp các loại ñiểm này gọi chung là ñiểm thường xuyên (ký hiệu là
A);
- ðiểm thi kết thúc học phần (ký hiệu là B).
Cách tính ñiểm học phần thực hiện theo 3 phương án sau:
a) Phương án 1:
ðiểm A và ðiểm B ñều tính hệ số, ñiểm học phần ñược tính:
P=(1.A+1.B)/2
b) Phương án 2:
ðiểm A tính hệ số 1, ñiểm B ñều tính hệ số 2, ñiểm học
phần ñược tính:

P=(1.A+2.B)/3
Việc lựa chọn 1 trong 2 phương án trên ñể ñánh giá học phần
do giảng viên ñề xuất và phải ghi vào ñề cương chi tiết của học
phần. Trưởng khoa quản lý ngành ñào tạo chịu trách nhiệm phê
duyệt và lập danh sách theo từng bộ môn cho phòng ðào tạo và
phòng Khảo thí và kiểm ñịnh chất lượng (P.KT&KðCL) ñể quản
lý.
Sau khi kết thúc học phần, giảng viên phụ trách học phần
phải tổng hợp ñiểm thường xuyên gửi cho P.KT&KðCL, chậm
nhất trước khi tổ chức thi kết thúc học phần 1 tuần lễ.
c) Phương án 3:
ðiểm A không tính, ñiểm B là ñiểm kết thúc học phần:
P=B
Phương án này chỉ áp dụng cho một số học phần thỉnh giảng
không có ñiều
kiện thực hiện theo 1 trong 2 phương án trên hoặc những học phần
cho sinh viên làm ñồ án ñể ñánh giá ñiểm học phần.
2. Các học phần chỉ có thực hành:
Sinh viên phải tham dự ñầy ñủ các bài thực hành. Trung bình
cộng ñiểm của các bài thực hành là ñiểm kết thúc học phần.
Sau khi kết thúc học phần giảng viên phải gửi ñiểm các bài thực
hành cho P.KT&KðCL.
II. CHẤM ðIỂM:
Các loại ñiểm chấm theo thang ñiểm 10 (từ 0 ñến 10), có thể
làm tròn ñến
một chữ số thập phân.
III. ðÁNH GIÁ HỌC PHẦN ðỐI VỚI SINH VIÊN THI
LẠI, HỌC LẠI:
1.Thi lại:
1.1 ðối với học phần ñánh giá theo phương án 1 hoặc theo
phương án 2, nếu ñiểm học phần không ñạt yêu cầu sinh viên ñược
dự thi lại ở kỳ thi phụ. ðiểm học phần sau khi thi lại sẽ gồm ñiểm
thường xuyên trước ñó kết hợp với ñiểm ñạt ñược ở kỳ thi phụ.

1.2 ðối với học phần ñánh giá theo phương án 3, nếu không
ñạt yêu cầu ở kỳ thi chính sinh viên ñược dự thi ở kỳ thi phụ hoặc
làm lại ñồ án (nếu trước ñó làm ñồ án).
2. Học lại:
Sinh viên học lại học phần nào phải thực hiện ñầy ñủ các quy
ñịnh ñánh giá ñối với học phần ñó trong năm học ñược phép học
lại.
Yêu cầu Trưởng các ñơn vị triển khai cho toàn thể cán bộ,
giảng viên tham
gia giảng dạy, giáo viên thỉnh giảng và sinh viên thuộc ñơn vị quản
lý thực hiện ñánh giá học phần cho hệ ñại học và cao ñẳng theo
nội dung hướng dẫn trên từ năm học 2006-2007.

