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PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH TỔ CHỨC LÀM VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI  

TIỂU LUẬN, CHUYÊN ĐỀ, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo quyết định số …/ QĐ-CNTĐ-ĐT ngày … tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) 

STT 
Nội 

Dung 

Phòng Quản 

lý Đào Tạo 

(P.QLĐT) 

Các Khoa Giảng Viên (GV)/ Cán bộ chấm thi (CBchT) 

Học sinh, sinh 

viên 

(HSSV) 

1. Quy 

trình 

tổ 

chức 

làm  

bài  

tiểu 

luận, 

chuyê

n đề, 

bài tập 

lớn, 

đồ án 

- P.QLĐT 

căn cứ tiến 

độ năm học, 

hình thức thi 

để lập tiến 

độ tổ chức 

đánh giá học 

phần / môn 

học qua báo 

cáo tiểu 

luận, 

chuyên đề, 

bài tập lớn, 

đồ án.  

 

- Nhập hình thức thi vào phần mềm. 

- Phân công GV ra đề thi (đề bài), 

đáp án, biên soạn các tiêu chí của 

phiếu chấm (bảng điểm) bài tiểu 

luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ án. 

- Quản lý Khoa dùng phần mềm 

Foxit PDF Editor để duyệt đề thi 

(đề bài), đáp án, phiếu chấm (bảng 

điểm) chi tiết, chèn chữ kỹ duyệt đề 

của mình vào file pdf của GV; xuất 

đề thi, đáp án thành file ảnh jpg (chi 

tiết thao tác xem phụ lục hướng 

dẫn) 

- Quản lý Khoa đặt tên tập tin có cấu 

trúc GV đặt tên. 

- Phân công CBChT vào phần mềm, 

CBChT chấm bài tiểu luận, chuyên 

đề, bài tập lớn, đồ án: CBChT 1 là 

GV phụ trách lớp học, CBChT 2 do 

Khoa phân công. 

- GV thông báo hình thức thi kết thúc học phần / 

môn học là làm tiểu luận, chuyên đề, bài tập lớn, 

đồ án trước khi kết thúc học phần / môn học. 

- GV biên soạn đề thi (đề bài), đáp án, biên soạn 

các tiêu chí của phiếu chấm (bảng điểm) bài tiểu 

luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ án. Các đề thi 

(đề bài) cần có sự khác nhau về nội dung, dữ 

liệu,…, để tránh tình trạng HSSV sao chép bài 

lẫn nhau. 

- GV biên soạn bằng phần mềm word, excel, …, 

chèn chữ ký của mình vào mục GV ra đề, đáp 

án. 

- GV chuyển sang định dạng file pdf gởi quản lý 

Khoa qua email/zalo. 

- GV đặt tên tập tin như sau: 

mahocphan.tenhocphan.dethix; 

mahocphan.tenhocphan.dapanx. 

- Vd: dcc10019122.tinhoc.dethi1; 

dcc10019122.tinhoc.dapan1 

- Thực hiện bài 

tiểu luận, 

chuyên đề, bài 

tập lớn, đồ án 

theo thời gian 

do GV qui 

định; nộp bài 

và bảng phân 

công công việc 

mỗi cá nhân, 

biên bản làm 

việc nhóm 

(nếu làm 

nhóm) cho 02 

CBChT. 

- Không copy 

bài lẫn nhau, 

không đạo văn. 

Nếu phát hiện, 

tùy tính chất 
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- Quản lý Khoa tổ chức lưu trữ và 

bảo mật file đề thi, đáp án của Khoa 

theo năm học, học kỳ, môn học. 

- Quản lý Khoa đánh đĩa CD chứa 

file đề thi, đáp án, file bài làm  tiểu 

luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ án  

của Khoa gởi P.QLĐT lưu trữ theo 

quy định khi kỳ thi kết thúc. 

- Trước khi kết thúc học phần / môn học, GV thực 

hiện: giao đề bài (Khoa đã duyệt) tiểu luận, 

chuyên đề, bài tập lớn, đồ án cho HSSV / nhóm 

(tối đã 3 HSSV); nêu các yêu cầu, quy định của 

bài tiểu luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ án; giao 

thời gian làm bài (tối đa 14 ngày), cách thức nộp 

bài trực tuyến cho 02 CBChT. 

- GV lập danh HSSV / nhóm tương ứng với tên  

tiểu luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ án; gởi 

Khoa. 

mức độ,…, bài 

làm sẽ bị trừ 

50% số điểm, 

bị điểm 0, thực 

hiện lại bài  

tiểu luận, 

chuyên đề, bài 

tập lớn, đồ án 

khác. 

STT 
Nội 

Dung 
P.QLĐT Các Khoa Giảng Viên (GV)/Cán bộ chấm thi (CBchT) HSSV 

2 Quy 

trình tổ 

chức 

đánh giá 

bài  tiểu 

luận, 

chuyên 

đề, bài 

tập lớn, 

đồ án 

- P.QLĐT hỗ 

trợ, xử lý các 

vấn đề phát 

sinh trong quá 

trình GV đánh 

giá đánh giá 

bài tiểu luận, 

chuyên đề, bài 

tập lớn, đồ án 

 

- Quản lý Khoa gởi đề thi, 

đáp án  file ảnh jpg cho 

CBChT 

- Tổ chức GV đánh giá bài 

tiểu luận, chuyên đề, bài 

tập lớn, đồ án đảm bảo 

tính khách quan, chính 

xác. 

- Tổ chức lưu trữ file bài 

làm tiểu luận, chuyên đề, 

bài tập lớn, đồ án của 

Khoa theo năm học, học 

kỳ, môn học 

- Căn cứ bài tiểu luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ án của 

HSSV và các tiêu chí của phiếu chấm (bảng điểm chi tiết), 

02 CBChT chấm điểm độc lập. CBChT tổ chức cho HSSV 

trình bày bài tiểu luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ án trực 

tuyến nếu thấy cần thiết.   

- Quy trình đánh giá bài tiểu luận, chuyên đề, bài tập lớn, đồ 

án được thực hiện như chấm 1 bài thi môn học. 

- CBChT vào trang online.tdc.edu.vn, vào mục chấm thi để 

export bảng điểm thi chi tiết, nhập điểm vào bảng điểm thi 

chi tiết ,import bảng điểm thi chi tiết vào lại ở mục chấm 

thi. 

- CBChT tập hợp file bài làm tiểu luận, chuyên đề, bài tập 

lớn, đồ án theo môn, lớp gởi Khoa 

- Trình 

bày bài 

tiểu 

luận, 

chuyên 

đề, bài 

tập lớn, 

đồ án 

trực 

tuyến 

nếu  

CBChT 

yêu cầu 
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