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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi cuối học kỳ III năm học 2020-2021  

 

 

Kính gửi: Các bạn sinh viên đại học chính quy 
 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 ban hành kèm theo Quyết định 

972/QĐ-ĐHM ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ công văn số 1269/ĐHM về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ III năm học 

2020-2021 theo hình thức trực tuyến cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại 

học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 
Phòng Quản lý đào tạo thông báo một số thông tin về kỳ thi cuối học kỳ III năm học 

2020-2021 như sau: 

1. Hình thức tổ chức thi 

Trường tổ chức hai kỳ thi cuối kỳ ở học kỳ 3 năm học 2020-2021 để đảm bảo tiến độ 

học tập và tốt nghiệp cho sinh viên:   

a) Trực tuyến trên LMS (cho một số môn học) theo đúng kế hoạch đào tạo học kỳ; 

b) Trực tiếp tại lớp (tất cả các môn học) khi sinh viên đi học tập trung trở lại. Dự kiến 

thi trực tiếp sẽ tổ chức vào các buổi tối trong tuần và ngày cuối tuần.  

2. Các môn học sẽ tổ chức thi trực tuyến 

a) Các môn học lý thuyết; 

b) Các môn học lý thuyết và thực hành tại lớp, trên LMS; 

c) Các môn học khác theo đề xuất của các Khoa và Ban Cơ bản. 

3. Thông tin cho sinh viên 

a) Sinh viên nhận thông báo từ giảng viên về phương pháp đánh giá của môn học; 

b) Lịch thi được Phòng Quản lý đào tạo thông báo qua email và  Phòng Khảo thí cập 

nhật lên Hệ thống thông tin sinh viên; 

c) Hướng dẫn thi trực tuyến sẽ được Phòng Khảo thí soạn thảo và hướng dẫn chi tiết.  

 

Rất mong các bạn sinh viên phối hợp với Trường để tổ chức kỳ thi an toàn, trung thực, 

khách quan trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch covid-19. 

 

Trân trọng./. 
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