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Cần Thơ, ngày 07  tháng 12  năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG KHOA 

Về việc ban hành Quy trình về Công bố điểm thi học phần 

 và phúc khảo bài thi học phần 

 

TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

- Căn cứ vào Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Cần Thơ; 

- Căn cứ vào quy định về việc tổ chức thi học kỳ của Trường Đại học Cần Thơ; 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế về yêu cầu phúc khảo bài thi của sinh viên; 

- Căn cứ vào đề nghị của Tổ Trưởng tổ Đảm bảo chất lượng Khoa Khoa học Tự 

nhiên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

ĐIỀU 1: Ban hành Quy trình công bố điểm thi học phần và phúc khảo bài thi học phần 

dành cho sinh viên, học viên thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên (nội dung kèm theo). 

ĐIỀU 2: Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ học kì 2, năm  

học 2019-2020. 

ĐIỀU 3: Trưởng các đơn vị, bộ phận trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên, giảng viên, 

sinh viên và học viên chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Tổ ĐBCL; 
- Lưu VPK. 

TRƯỞNG KHOA 
                       

 



Quy trình công bố điểm thi học phần và phúc khảo bài thi học phần 

(Kèm theo quyết định số: 02/QĐ-KHTN ngày 01/4/2020) 

 

  Tổ chức thi học phần 

(theo đúng quy chế thi của CTU) 

Giảng viên chấm thi và công bố điểm thi trên hệ thống 

(1 - 2 tuần sau ngày tổ chức thi) 

Giảng viên hẹn Sinh viên/Học viên (qua email, thông báo,…) 

để giải đáp về bài thi. Thời gian (giờ, ngày) cụ thể. 

Sinh viên/Học viên có yêu cầu sẽ được xem bài thi, 
so sánh với đáp án được công bố. 

(Giảng viên giải đáp cho Sinh viên/Học viên) 

Sinh viên/Học viên làm đơn xin phúc khảo theo mẫu, nộp cho Bộ môn 
(mẫu đơn đã được công bố trên hệ thống Website) 

Không đồng ý điểm HP 

Trưởng Bộ môn phân công giảng viên chấm phúc khảo. 

Giảng viên chấm phúc khảo lập bảng điểm phúc khảo. 

Công bố điểm phúc khảo cho Sinh viên/Học viên chậm nhất 3 ngày từ khi nhận đơn 

Cập nhật và In Bảng điểm học phần 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC PHẦN 

 

Kính gửi: BỘ MÔN….. 

        KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

Tôi tên:……………………………………Mã số SV/HV: 

Ngày sinh: …./…./……….Hiện đang học lớp (ngành):………………Khóa:……. 

Nay tôi làm đơn này kính gởi đến Bộ môn:……………………………………….., 
Khoa Khoa học Tự nhiên, xin được xem xét phúc khảo, chấm lại bài thi kết thúc học 
phần, Học kì….., năm học: 20…- 20…… Cụ thể: 

Tên học phần:…………………………………………..; Mã HP:………………… 

Điểm thị:……………………điểm. 

Lý do: chưa hài lòng với điểm thi HP đã được công bố. 

Kính mong được sự chấp thuận của Bộ môn và quý Thầy Cô. 

 Cần Thơ, ngày….tháng…..năm 20…. 
Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
 


