
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI  
1. THÔNG TIN ĐỀ THI 

Tên môn học: ...................................................................................................................................................            

Mã môn học:  ...................................................................................................................................................   

Lớp: .................................................................................................................................................................  

Hình thức thi: ...................................................................................................................................................  

Ngày thi: ........................................... Học kỳ: ................................... Năm học: 20…-  20…  

Giảng viên giảng dạy: ......................................................................................................................................  

Giảng viên ra đề thi:  .......................................................................................................................................  

Số lượng đề thi:  ..............................................................................................................................................  

Số lượng đáp án:  .............................................................................................................................................  

2. ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI 

TT Tiêu chí đánh giá Đạt Chưa đạt 

1 Số lượng đề thi theo đúng theo quy định   

2 Đề thi nộp đúng thời hạn thông báo   

3 Số lượng đáp án theo đúng số lượng đề thi   

4 Định dạng đề thi theo đúng quy định    

5 
Hình thức thi phù hợp với đề cương chi tiết đã ban hành hay 

hình thức thi được Bộ môn duyệt từ đầu học kỳ  
  

6 Đề thi bao quát được nội dung giảng dạy theo đề cương chi tiết.   

7 
Thời gian thi phù hợp với yêu cầu đề thi và quy định của Học 

Viện 
  

8 Các đề thi không có tính trùng lặp   

9 

Đề thi đảm bảo tính khoa học, chính xác, rõ ràng, phân loại được 

người học về các mặt: kiến thức, kỹ năng (có nhiều loại câu, ý 

trong câu: mức độ khó, dễ và trung bình) 

  

10 
Đề thi đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của MH (HP, MĐ) về 

kiến thức, kỹ năng 
  

11 
Đáp án của đề thi chính xác, chi tiết, rõ ràng, thang điểm cụ thể 

cho từng câu, từng ý 
  

3. KẾT LUẬN CHUNG 

Đạt yêu cầu  Còn thiếu sót  Chưa đạt  

Nhận xét:  ........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................   

 TP. Hồ Chí Minh, ngày......tháng ......năm 202.... 

TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                 

(Ký và ghi họ & tên) 

 

 

 

 
 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

KHOA VIỄN THÔNG 2 

Bộ môn:…………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


