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THÔNG BÁO 

V/v hình thức thi (áp dụng cho các lịch thi từ tháng 10/2022)  
 

Phát huy các kết quả tích cực của hình thức thi trực tuyến, nhằm đẩy mạnh thực hiện 

chuyển đổi số trong công tác quản lý, đào tạo tại UEH; trên cơ sở các cải tiến về kỹ thuật, 

công nghệ và quy trình tại Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 19 tháng 7 năm 

2022 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến, 

UEH sẽ tiếp tục áp dụng thi trực tuyến với các nội dung như sau: 

1. Các hình thức thi trực tuyến: 

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên LMS (LMS-TNOL); 

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH (TNOL-UEH); 

- Thi tự luận trực tuyến trên LMS (LMS-TLOL) (bổ sung mới); 

- Thi trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS (LMS-TNTLOL) (bổ sung mới); 

- Thi vấn đáp trực tuyến (VDOL); 

- Tiểu luận có thuyết trình trực tuyến (TLTTOL). 

- Riêng các hình thức thi Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến (TLOTTOL), Dự 

án trực tuyến (PROOL) sẽ thay thế bằng hình thức thi Tiểu luận không thuyết trình (TLOTT) 

và Dự án (PRO). 

2. Các Đơn vị đào tạo và người học, thí sinh khi sử dụng các hình thức thi trực tuyến thực 

hiện đúng các nội dung trong Quy định số  2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT (Quy định đính kèm). 

3. Trong trường hợp người học, thí sinh không đáp ứng được các yêu cầu để dự thi trực 

tuyến từ xa theo các Mục 1, 2, 3, 4, 5 tại điều 9 của Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT thì 

phải đăng ký với Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí để được sắp xếp lại lịch thi, hình thức thi 

tại UEH (Không áp dụng đối với những lớp học tại các Đơn vị liên kết). Thời hạn và link đăng 

ký sẽ được thông tin trên Thông báo phát hành lịch thi. 

4. Sau mỗi đợt phát hành Thời khóa biểu, P. KHĐT-KT sẽ gửi Thông báo đăng ký hình 

thức thi về các đơn vị đào tạo trong đó có thời hạn đăng ký kèm theo dữ liệu Thời khóa biểu, các 

hình thức thi sẽ áp dụng và một số lưu ý. 

5. Các hình thức thi tại Mục 1 của Thông báo này được áp dụng cho các lịch thi từ tháng 

10/2022 đến khi có Thông báo mới. 

Trường đề nghị các Trưởng đơn vị quản lý đào tạo, đơn vị đào tạo và các đơn vị liên quan 

thông báo đến Thầy/Cô, viên chức, người học biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vấn đề cần hỗ trợ quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ P. KHĐT-KT (Điện thoại: 028.385.32247, 

0908.371.654; ThS. Võ Thị Tâm - Phó Trưởng phòng). 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Chủ tịch HĐT; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Hiệu trưởng (để b/c);  
- Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Các đơn vị quản lý đào tạo, đơn vị đào tạo; 

- Các đơn vị quản lý liên quan; 

- Người học; 

- Lưu: VT, KHĐTKT.  

  

 TS. Bùi Quang Hùng 
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