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UBND TỈNH NGHỆ AN 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN 

 

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

 Nghệ An, ngày 15  tháng 01  năm 2016

  

QUY ĐỊNH  
VỀ  XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG  

NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
 

( Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ - ĐHKTNA ngày 15/01/2016 
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An) 

 

1. Yêu cầu 

- Mỗi học phần xây dựng một bộ NHCH theo  hình thức thi đã được quy định trong 

đề cương môn học. 

- Nội dung NHCH thi kết thúc học phần phài phù hợp với các mục tiêu chi tiết trong 

đề cương môn học. 

- Nội dung NHCH phải bao quát toàn bộ chương trình môn học. Đánh giá được các 

mục tiêu kiến thức của học phần: Mục tiêu bậc 1 (nhớ, biết); mục tiêu bậc 2 (hiểu, áp 

dụng); mục tiêu bậc 3 (phân tích, tổng hợp, đánh giá). 

- Nội dung các câu hỏi trong NHCH không được trùng nhau. Điểm số cùa các câu 

hỏi trong cùng một nhóm mục tiêu phải thống nhất và phù hợp với cấu trúc đề. 

- Nội dung câu hỏi phải phù hợp trọng số điểm và phù hợp với thời gian làm bài quy 

định cho mỗi môn thi. 

- Nội dung câu hỏi phải đảm bảo yêu cầu đánh giá và phân loại trình độ của người 

học và đảm bảo tính chính xác, khoa học, cập nhật kiến thức mới. 

- Các câu hỏi trong NHCH phải có kèm theo đáp án. Đáp án phải nêu được các yêu 

cầu cụ thể về kiến thức và kỹ năng người học cần đạt được trong bài làm. Đáp án xây 

dựng theo thang điểm 10, các ý nhỏ chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm hoặc 0,5 điểm.  

- Câu hỏi và đáp án trong NHCH phải được trình bày theo mẫu quy định. Sử dụng 

hệ soạn thảo Microsoft Word, font chữ Times New Roman. 

 - Các khoa, bộ môn đăng ký hình thức thi cho các học phần phù hợp với đặc điểm của 

từng học phần, trình Hiệu trưởng phê duyệt ( có mẫu đăng ký kèm theo – mẫu số 1). 

2. Quy định số lượng câu hỏi của mỗi học phần  
a) Đối với các học phần thi theo hình thức tự luận 

Mỗi chương kiến thức của học phần xây dựng 3 nhóm câu hỏi: Nhóm câu hỏi mục 

tiêu bậc 1; Nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 2 và nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 3.  
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Số lượng câu hỏi ở mức tối thiểu và tối đa như sau: 

 

Trong trường hợp đặc thù của học phần, mỗi chương kiến thức có thể xây dựng 2 

nhóm câu hỏi:  Nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 1; Nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 2,3. Nhưng 

phải đảm bảo tỷ lệ trọng số giữa nhóm câu bậc 1/bậc 2, bậc 3 là 4/6. (Tổ bộ môn nghiên 

cứu mẩu số 2, mẩu số 3 để xây dựng NHCH) 

b) Đối với học phần thi theo hình thức vấn đáp 

Mỗi chương kiến thức xây dựng gồm 2 nhóm câu hòi: Nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 1; 

Nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 2,3. số lượng câu hỏi như sau: 

 

c) Đối với học phần thi theo hình thức trắc nghiệm 

Nhóm 

câu hỏi 

Trọng 

số 

điểm 

Học phần 

2 tín chỉ 

Học phần 

3 tín chỉ 

Học phần 

≥ 4 tín chỉ 

Số câu 

tối thiểu 

Số câu 

tối đa 

Số câu 

tối thiểu 

Số câu 

tối đa 

Số câu 

tối thiểu 

Số câu 

tối đa 

Bậc 1 40% 10 15 10 20 15 20 

Bậc 2 40% 10 15 10 20 15 20 

Bậc 3 20% 10 15 10 20 15 20 

Tổng  30 45 30 60 45 60 

Nhóm câu hỏi Trọng 
số 

điểm 

Học phần  
2 tín chỉ 

Học phần  
3 tín chỉ 

Học phần  
≥ 4 tín chỉ 

Số câu  
tối thiểu 

Số câu 
tối đa 

Số câu  
tối thiểu 

Số câu 
tối đa 

Số câu 
 tối thiểu 

Số câu 
tối đa 

Bậc 1 30% 20 30 25 30 30 35 

Bậc 2,3 40% 20 30 25 30 30 35 

Câu hỏi thêm 30% - - - - - - 

Tổng  40 60 50 60 60 70 

 

                Loại học phần 

 

Nhóm câu hỏi 

Học phần  
2 tín chỉ 

Học phần  
3 tín chỉ 

Học phần  
≥ 4 tín chỉ 

Số câu  
tối thiểu 

Số câu 
tối đa 

Số câu  
tối thiểu 

Số câu 
tối đa 

Số câu 
 tối thiểu 

Số câu 
tối đa 

Bậc 1 

Bậc 2 

Bậc 3 

Tổng 

35 50 50 70 70 90 

35 50 50 70 70 80 

30 50 50 60 60 80 

100 150 150 200 200 250 
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d) Đối với học phần thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm: 

 Câu hỏi tự luận xây dựng theo nguyên tắc ở mục a  và số lượng ở mức tối thiểu. 

Câu hỏi trắc nghiệm xây dựng theo nguyên tắc ở mục c và số lượng ở mức tối thiểu. 

 ( nội dung ở cả 2 phần không được trùng lặp). 

e, Đối vối các học phần thi theo hình thức thực hành, các học phần đặc thù . Số 

luợng câu hỏi do bộ môn đề xuất và xây dựng, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu đã nêu 

trong mục 1 ở trên. 

Trình bày ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần theo mẫu số 2 ( NHCHT để 

trước, đáp án để sau). 

3. Quy định cấu trúc để thi kết thúc học phần và trọng số điềm 

3.1. Đối với các học phần thi theo hình thức viết (tự luận) 

a) Quy định chung cấu trúc đề thi phải bao gồm 3 nhóm câu hỏi mục tiêu: 

- Nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 1 (4 điểm); 

- Nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 2 (4 điểm); 

- Nhóm câu hòi mục tiêu bậc 3 (2 điểm). 

Tùy vào tính đặc thù của từng học phần, số lượng câu trong mỗi đề thi do bộ môn đề 

xuất,  nhưng phải đảm bảo tỷ lệ trọng số điểm giữa nhóm câu bậc 1/bậc 2/bậc 3 là 4/4/2 

(thang điểm 10).  

 Bộ môn đề xuất cấu trúc đề thi (theo mẫu số 3) gửi kèm với File NHCH  

3.2. Đối với các học phần thi theo hình thức vấn đáp 

Đề thi gồm 2 câu: Câu 1 (3 điểm) thuộc nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 1; Câu 2 (4 

điểm) thuộc nhóm câu hỏi mục tiêu bậc 2,3; Phần hỏi thêm (3 điểm).  

3.3. Đối với các học phần thi theo hình thức trắc nghiệm 

Số lượng câu hỏi trong một đề thi do Bộ môn đề xuất đảm bảo phù hợp với thời gian 

làm bài. Bộ môn đề xuất cấu trúc đề thi (theo mẫu số 4) gửi kèm với File NHCH  

3.4 Đối với các học phần thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm 

Số lượng câu hỏi, thời gian làm bài của mỗi phần và trọng số điểm của từng phần do 

bộ môn đề xuất nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ trọng số điểm giữa nhóm câu bậc 1/bậc 

2/bậc 3 theo nguyên tắc chung đã nêu ở trên trong từng phần.  

 Bộ môn đề xuất cấu trúc đề thi (mẫu số 5 )gửi kèm với File NHCH thi. 

4. Quy định thời gian làm bài thi 

4.1. Đối với các học phần thi theo hình thức tự luận hoặc kết hợp tự luận và trắc nghiệm 

Thời gian làm bài 90 phút áp dụng chung cho tất cả các loại học phần 

4.2. Đối với các học phần thi theo hình thức vấn đáp 

Thời gian sinh viên chuẩn bị: khoảng 10 phút. 
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Thời gian sinh viên trình bày câu trả lời và phần hởi thêm của giảng viên: khoảng 10 

- 15 phút. 

4.3. Đối với các học phần thi theo hình thức trắc nghiệm 

Thời gian làm bài thống nhất là 60 phút áp dụng cho tất cả các loại học phần. 

4.4. Đối với các học phần thi theo hình thức thực hành 

Thời gian làm bài thi do bộ môn đề xuất bằng văn bản gửi Phòng TT- KT&QLCLGD. 

5. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc xây dựng NHCH 

5.1. Trách nhiệm của các Khoa 

a) Đầu năm học, Trưởng khoa quản lý nội dung đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt 

danh sách các học phần sẽ thực hiện xây dựng NHCHT trong năm học và ký hợp đồng 

với Trường (thông qua Phòng TT- KT – QLCL). Có trách nhiệm triển khai việc xây dựng 

NHCH các học phần do Khoa quản lý theo hướng dẫn này và chịu trách nhiệm trước 

Hiệu trưởng về chất lượng NHCH. 

b) Trưởng bộ môn là người có trách nhiệm triển khai xây dựng kết cấu và dạng thức 

của đề thi, phân công giảng viên xây dựng NHCH, duyệt, phân tích, chỉnh sửa, hoàn thiện 

NHCH và chịu trách nhiệm về tính chính xác của đề thi và đáp án trong bộ NHCH. Đề thi 

phải được trình bày theo đúng mẫu quy định của Phòng TT- KT – QLCL, có đầy đủ chữ 

ký của các cá nhân liên quan trong văn bản.  

c) Trưởng khoa phân công người bàn giao trực tiếp NHCH cho Phòng TT-KT-QLCL:  

 Bản đăng ký hình thức thi kết thúc học phần (mẫu số 1),  File dữ liệu đề thi ( định dạng 

các File theo mẫu số 2 và số 3, 4, 5, file điện tử và bản in NHCHT, đáp án có đầy đủ chữ 

ký), văn bản nghiệm thu ( mẫu số 6), Trưởng bộ môn lưu trữ đáp án để tổ chức chấm thi.  

d) Các cá nhân có liên quan đến quá trình biên soạn, thẩm định, quản lý NHCH phải 

đảm bảo tính bảo mật. 

e) Hàng năm, Trưởng khoa quản lý nội dung đào tạo có trách nhiệm triển khai việc 

rà soát loại bỏ các câu hỏi trong ngân hàng không còn phù hợp; cập nhật, chỉnh sữa, bổ 

sung (nếu cần thiết) từ 10 - 20% số câu hỏi trong NHCH đã xây dựng. Đây là nhiệm vụ 

chuyên môn các Khoa phải thực hiện thường xuyên và là căn cứ để xét đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong năm học. 

5.2 Trách nhiệm của Phòng TT- KT- QLCL 

a) Tiếp nhận, tổ chức nghiệm thu và quản lý các bộ NHCH. 

b) Tổ hợp các câu hỏi thành đề thi chính thức theo cấu trúc đề thi quy định ở mục 3 

và tổ chức nhân bản đề thi,  bàn giao đề thi  cho lãnh đạo HĐT để tổ chức thi theo lịch thi 

của Trường. Cung cấp đáp án trắc nghiệm cho các tổ bộ môn để tổ chức chấm thi. 

c) Sau khi các khoa/bộ môn bàn giao đầy đủ NHCHT đã hoàn thiện (chỉnh sửa theo 

đề xuất của Hội đồng nghiệm thu cấp Trường, nếu có) và các văn bản liên quan. Phòng 
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TT- KT- QLCL làm thủ tục thanh toán theo định mức quy định. 

6. Tổ chức thực hiện 

- Khoa , bộ môn triển khai thực hiện xây dựng NHCH thi đối với những học phần đã 

hoàn chỉnh giáo trình hoặc giáo trình lựa chọn  phù hợp được Hiệu trưởng phê duyệt, đã 

tổ chức giảng dạy ít nhất cho một khóa đào tạo.  

- NHCH  sử dụng cho việc tổ chức thi của tất cả các loại hình đào tạo hệ đại học:  

Đối với các lớp đại học chính quy Phòng TT- KT- QLCL  tổ hợp ngẫu nhiên đề thi theo 

cấu trúc mà khoa đề xuất; Đối với hình thức đào tạo liên thông, vừa làm vừa học Phòng 

TT- KT-QLCL phối hợp với Trưởng bộ môn hoặc giảng viên được Trưởng bộ môn ủy 

quyền khoanh vùng lựa chọn đề thi. 

- NHCH, đáp án câu hỏi thi không được tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào. Sau mỗi 

ca thi cán bộ coi thi có trách nhiệm thu tất cả đề thi bàn giao về Hội đồng thi để chuyển 

về Phòng TT- KT-QLCL quản lý.     

- Trước ngày 30 tháng 10 hằng năm: Bàn giao cho Phòng TT- KT-QLCL bộ NHCH 

của các học phần giảng dạy trong học kỳ I (một) kể cả đối với các học phần chinh sửa, bổ 

sung theo định kỳ. 

- Trước ngày 30 tháng 4 hằng năm: Bàn giao cho Phòng TT- KT-QLCL bộ  NHCH 

của các học phần giảng dạy trong học kỳ II (hai) kể cả đối với các học phần chinh sửa, bổ 

sung theo định kỳ. 

 

Nơi nhận        HIỆU TRƯỞNG 

- BGH  
- Các khoa, phòng 
- LưuVT, TT-KT 


