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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 03 tháng 5 năm 2017

V/v hướng dẫn tổ chức
đánh giá tin học và ngoại ngữ theo
chuẩn đầu ra

Kính gửi: Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc đánh giá sinh
viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017, các cơ sở giáo dục đại học thành viên cần
lưu ý các nội dung sau đối với đánh giá tin học và ngoại ngữ:
- Thời gian làm bài môn tin học là 45 phút, thời gian làm bài môn ngoại ngữ là
60 phút.
- Sinh viên cần mang theo bút chì trong phần đánh giá môn ngoại ngữ để tô vào
phiếu trả lời trắc nghiệm.
- Nếu đơn vị có đủ máy tính để tổ chức đánh giá môn tin học trong 1 ca thì môn
thi ngoại ngữ sẽ được đánh giá ngay sau đó (trong cùng một buổi) và giữ nguyên cách
sắp xếp sinh viên. Nếu đơn vị tổ chức hơn 1 ca thi đối với môn tin học thì thu xếp bố
trí hợp lý tiết kiệm thời gian cho sinh viên.
- Các máy tính cần được cài đặt MS Office phiên bản đầy đủ phù hợp với
chương trình học của thí sinh, bộ gõ tiếng Việt, phần mềm nén. Máy tính nên có tối
thiểu 1 ổ không đóng băng để thí sinh không mất bài khi gặp sự cố.
- Cần kiểm tra hệ thống kết nối internet để sinh viên thực hiện được theo yêu
cầu của đề thi. Đường truyền đảm bảo lưu thông, thực hiện được đồng thời thao tác
của tất cả các máy.
- Nên chuẩn bị phương án thu bài phù hợp. Tốt nhất là thu bài bằng máy chủ
qua phần mềm chuyên dụng. Lưu ý: bài làm của thí sinh là sản phẩm *.rar hoặc *.zip,
trong các file nén này là các file sbd.docx, sbd.xlsx, sbd.pptx.
- Các đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đánh giá (phòng thi,
máy tính, các cơ sở vật chất khác), cử cán bộ coi thi (02 cán bộ/1 phòng thi; riêng đối
với mỗi phòng thi tin học cần có ít nhất 01 cán bộ kỹ thuật/cán bộ phòng máy/giảng
viên tin học) và gửi thông tin về phòng máy vi tính, số lượng máy/phòng về Ban
KT&ĐBCLGD. Đại học sẽ cung cấp đề, giám sát coi thi và tổ chức chấm bài.
Yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung nêu trên để tổ chức đánh giá có hiệu quả./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT&ĐBCLGD.
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