
BO NONG NGHIEP vA PTNT CQNG bA xA HQI CHU NGHIA VT NAM 
HQC VIEN NONG NGHIEP VICT NAM Dde Ip - Tr do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày 24 tháng 4 nárn 2019 

QUYET DNH 

V viêc sfl'a di, ho sung mQt s6 diu ella Quy djnh d3y vã h9c di hyc, cao dng 
h chinh quy theo h thông tin cM 

GIAM DOC HQC VIEN NONG NGHIEP VItT NAM 
Can cu Quyk djnh s 441/QD-TTg ngày 28/3/2014 cña Thñ tuàng ChInh 

phil ye viec  Thành 1p Hyc vien Nông nghip Viet Nam trén co sâ to chirc lai 
Trutng Dai  hyc NOng nghip HaNOi; 

CAn eü Quyk djnh s6 873/QD-TTg cüa ThU tuàng ChInh phU ye viec phé 
duyt Dé an thI diem dOi mái co ché hoat d5ng cUa Hyc vien Nông nghiêp Viet 
Narn giai doan 2015-2017; 

CAn cU Quyt dirt s6 70/2014/QD-TTg ngày 10/12/2014 eUa ThU tuOng 
Chinh phU ye viec ban hành Diêu 1 trutng dai  hyc; 

Can eü Thông Ui s 55/2012/TT-BGDDT ngãy 25 tháng 12 nAm 2012 cUa 
Bô truâng Bô Giáo duc và Dâo tao  ye Quy djnh dào tao  lien thông trinh do cao 
dng, dai  hyc; 

Can cU Quyt djnh s6 17/VBHN-BGDDT ngày 15 tháng 5 nam 2014 
Bô Giáo due và Dào tao  ye viée ban hành Quy ché dào tao dai hyc và eao dang 
h chInh quy theo h thông tin chi; 

CAn cur Quyt nghi s6 13/QN- HDHN ngày 20 tháng 01 nAm 2017 cfia 
HOi dng Rye vien NOng nghiêp Viet Nam; 

Can cü diu kien thu,re M cUa Rye vien NOng nghip Vi@ Nam; 
Then d nghj ala Truô'ng ban Quàn l' dào tao, 

QUYET DJNH: 

DiMi 1. Süa di, b sung môt s diu ala Quy djnh dy và hyc dai hyc, 
can d&ng h chInh quy theo h thng tin chi duqc ban hành kern then Quyk dinh 
s 1368/QD.-HVN ngày 27 thAng 05 nAm 2016 ala Giám die 1-lye vien  Nông 
nghip Viet Narn nhu sau: 

1. Sfra d&, b sung Khoán 2 Diu 20 thu sau: 

"2. Di vâi cac hyc phAn chi có l thuy& hoc cO cá ly' thuy& vA tkrc 

hành: TUy then tinE chAt cilia hyc phAn, dim t6ng hçip dánh giá hyc phAn (sau 

day gyi tAt là dim hyc phAn) ducxc tinh cAn cur van các dim dAnh giá bo phn 

(sau day duqc gyi là rubric). Các rubric grn 2 nhórn là rubric dánh giá qua trinh 

và rubric dánh giá cu6i ks'.  Trong do, Mng tryng s các rubric dánh giá cui ksz 

S6: 1376/QD-HVN 



không dirge nhó hon 50%. Dim hoc pMn là t6ng dim cüa các rubric nhân vOi 

tr9ng si tucrng irng cüa tfrng rubric." 

2. Süa d6i, b6 sung Khoãn 3 Diu 20 nhu sau: 

3. Kk qua dánh giá hc phAn. 

Kêt qua dánh giá h9c phn dugc tinh theo cong thüc sau: 

Di&n h9c phAn = (ax dMrn cüa rubric 1) + (b x dim cüa rubric 2) +... + (n x 

dirn cüa rubric n). 

Trong do: a- Trpng s6 cüa rubric I 

b- Trng s6 cüa rubric 2 

n- Trçng s cña rubric n" 

3. Sfra d&, b6 sung Khoàn 4 Diu 20 nhu sau: 

"4. Di vài các hçc phn thçrc hành: DMm h9e phn là t6ng dim cüa các 
rubric nhãn vâi trpng s6 tuxing urng cüa tfrng rubric." 

4. Sira d6i, b6 sung KIioàn 6 Diu 20 nhu sau: 

6. Giàng viën giàng day  hçc phAn trgc tip ra d kirn tra và dánh giá 
thea dñng rubric dä dirge xay dvng trong dé cuong chi ti& hçc phAn. Giàng viên 
giàng day hçc phân chju trách nhim cOng bO diem dánh giá chi ti& theo rubric 
cho sinh viên." 

5. Süa d6i, b sung Khoán 5 Diêu 22 nhu sau: 

"5. Chrn nhAt 20 ngày sau khi thi lck thüc hçe phn giãng viên phài hoàn 

thành phiu báo dim cüa hpc phn gm 2 buâc sau: 

- Btiàc 1: Sau khi dánh giá xong các rubric, giàng vién giàng day  iâp hQc phAn 

cO trách nhim Mng hgp dMm cüa các rubric và tmnh dim h9e phAn. 

- Butc 2: Np dirn 

+ Giàng viên giàng day  i&p h9c phn np bàn Mng hgp dim hQc phAn cho 

TruOng bO mOn d k2 xác nhn và liru tai BO mOn. 

+ Vào dirn online: Giãng viCn giãng day lap h9c phAn chju trách thim nhp 

dim hoc phAn online, chñ nhp dim C Mi vOi tnthng hgp sinh viên khOng 

dii diu kien dv thi, dim V d6i vOi truäng hcip khOng tham gia dir thi và dim 

PQ Mi vOi tru&ng hgp pham quy; 

- Np v Ban Quàn l dàa tao  bàn chInh bang dim hpc phn (in sau khi vao 

dim online) và kern thea danh sách thi ciia lap h9c phn có dii chit k' ciia sinh 

viên du thi, ciia hai can bô coi thi va hai can bô chrn thi; Dng thai, giàng viên 

nôp bàn sao các giAy tä trén cho bô mOn và van phOng khoa d luii. 
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Di vOi các hc phin thirc tp giáo trinh/rên ngh/khoa 1un tht nghiêp trçx 

19 dâo tto cüa khoa có hoc phn se chiu trách nhim vão dirn online vâ nQp 

bang dim vc Ban Quãn 19 dão tao cl4m nhAt 20 ngãy k tü ngáy k& thñc giâng 

day hpc phn theo thai khóa biu." 

6. Bãi bô nOi  dung Diu 37 cüa Quy djnh. 

Diu 2. Diu Ichoãn thi hành 

Quy& dinh nay ducc thrc hiên tfr hçc k5' II näm hçc 2018-2019. 

Diu 3. Tnr&ng ban Quán 19 dão tao,  Chánh Van phông Hpc vin, 
Trutng ban Tài chInh vâ Ké toán, Tnx&ng các don vj, cá nhân có lien quan chju 
trách nhiêm thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Luu: VT, DT, NQT(5). 

an 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

