TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Căn cứ Lịch thi chính thức của phòng Đào tạo học kỳ 1 năm học 2015-2016, Khoa
Lý luận chính trị lập kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần như sau:
1. Tổ chức thi
- Việc tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức thi tiểu luận do các giảng
viên phụ trách nhóm học phần đảm trách.
- Thực hiện theo đúng quy chế tổ chức thi và chấm thi của nhà trường.
- Tùy vào số lượng của nhóm học phần mà sinh viên đăng ký, giảng viên có thể
giao cho từng sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện 01 đề tài cho học
phần mà sinh viên giảng dạy.
- Số lượng sinh một nhóm: 1-5 sv/ nhóm.
- Giảng viên phải sắp xếp thời gian để hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc cho
sinh viên trong quá trình thực hiện đề tài.
2. Các học phần thi bằng hình thức tiểu luận
STT
MÃ MÔN HỌC
TÊN HỌC PHẦN
GHI CHÚ
1
LLCT 150105
Những Nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin
2
LLCT 120314
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3
LLCT 230214
Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam
4
GELA 220405
Pháp luật đại cương
5
INLO 220405
Nhập môn logic học
6
INSO 321005
Nhập môn xã hội học
7
IVNC 320905
Cơ sở văn hóa Việt Nam
3. Thời gian làm tiểu luận và nộp bài
- Sau khi kết thúc thời gian giảng dạy học phần, giảng viên yêu cầu sinh viên
phải hoàn thành và nộp bài tiểu luận đúng quy định.
- Thời gian làm bài tiểu luận và nộp bài: Tối đa 04 tuần kể từ khi kết thúc giảng
dạy (Từ ngày 19/12 đến ngày 16/1/2016)
4. Chấm thi và nhập điểm
Thời gian chấm điểm và nhập điểm bắt đầu từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày
24/1/2015
5. Phúc tra
Thời gian phúc tra tối đa là 2 tuần sau khi nhập điểm
 Yêu cầu: Trưởng bộ môn và tất cả cán bộ giảng dạy cơ hữu và thỉnh giảng của
Khoa Lý luận chính trị thực hiện nghiêm túc bản quy định này.
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
(đã ký)

