BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM QUY CHẾ THI
Học phần thi:................................................................... Giảng đường:...........................Buổi thi, Ngày thi: ......................................................
TT

Họ tên SV-HV

Mã SV-HV

Lớp - Khoá

Hình thức vi phạm

Quyết định xử lý (*)

Cán bộ coi thi 1

Cán bộ coi thi 2

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

(Yêu cầu cán bộ coi thi ghi đầy đủ các mục trong biên bản)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Quyết định xử lý vi phạm ngay tại phòng thi theo các hình thức dưới đây:
1. Khiển trách: trừ 25% số điểm thi của học phần đó;
2. Cảnh cáo: trừ 50% số điểm thi của học phần đó;
3. Đình chỉ thi: bị điểm 0 học phần đó.

SV-HV vi phạm
ký tên

Xử lý sinh viên - học viên vi phạm quy chế thi:
Đối với những SV-HV vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng nhẹ xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
1. Khiển trách áp dụng đối với những SV-HV phạm lỗi một lần: nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn (hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản
được lập). SV-HV bị khiển trách trong khi thi học phần nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của học phần đó.
2. Cảnh cáo đối với các SV-HV vi phạm một trong các lỗi sau đây:
a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế;
b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn;
c) Chép bài của người khác. Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau. Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị quay
cóp thì nhà trường có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách.
Người bị kỷ luật cảnh cáo trong khi thi học phần nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi của học phần đó.
Hình thức kỷ luật do cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (ghi rõ hình thức kỷ luật) ngay khi phát hiện.
3. Đình chỉ thi đối với các SV-HV vi phạm một trong các lỗi sau đây:
a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế;
b) Khi vào phòng thi mang theo tài liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi;
vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác;
c) Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
d) Viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi;
đ) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa SV-HV khác.
SV-HV bị kỷ luật đình chỉ thi trong khi thi học phần nào sẽ bị điểm không (0) học phần đó; phải ra khỏi phòng thi ngay; phải nộp bài làm và đề thi cho CBCT.
Hình thức kỷ luật do cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (ghi rõ hình thức kỷ luật) ngay khi phát hiện.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN:…………………

Học kỳ:
Năm học:

ĐỀ THI HỌC PHẦN………………………………
Trình độ, hệ đào tạo:
Lớp/Khóa:

Thời gian làm bài:
Số trang đề thi:

Lưu ý đặc biệt: (đề chẵn lẻ, được sử dụng tài liệu, đề cho SV nước ngoài, …)
Câu 1: (…điểm)
Câu 2: (…điểm)
Câu 3: (…điểm)
……..

-----------------------------------------------Hết---------------------------------------------(Chữ ký Trưởng BM/GVBM)
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BIÊN BẢN GIAO NHẬN BÀI THI
Học phần: .......................................................................................................
Buổi thi, Ngày thi: ...............................Hệ: ........................ Lớp/Khóa: ...........................
Giảng
đường

Họ và tên/ Đơn vị
CBCT1

CBCT2

Số
bài

Số
tờ

Số SV
thiếu
thẻ SV

Số lượng SV bị kỷ luật
Khiển
trách

Cảnh
cáo

Đình
chỉ

Chữ ký
CBCT1

CBCT2

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi
TT

Họ và tên

Mã SV

Giảng
đường

Hình thức vi phạm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bộ môn/Đơn vị nhận: ................................... Ngày nhận: ......................
Họ tên Cán bộ nhận: .................................... Chữ ký: ...........................

Quyết định
xử lý

