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TRU'NG  JJAI HOC Y - DUC Dic 1ip - Tiy do - Hinh phüc 

S& 105/TB-DTDH Thica Thiên Hue', ngày 15 tháng 01 nám 2013 

THÔNG BAO 

V quy trInh thirc hin phüc tra bài kim tra dánh giá thirc hãnh cüa sinh viên 

Truèng Dti h9c Y - Duçc, Dti h9c Hu thông báo quy trinh thirc hin 
phüc tra bài kiêm tra dánh giá (KTDG) thrc hành nhu sau: 

Brnic 1. Ngay sau khi b mon Cong bô diem bài KTDG thçrc hânh, nhüng 
sinh viên nào có khieu nii ye diem KTDG thI lam do'n (theo mâu 1) np trrc 
tiep cho trc 1 Giáo vii b mon. 

Brn9c 2. Tro l Giáo vu bô mon thu 1 dan có trách nhiêm: 
- DOi chieu diem cüa bài KTDG trên bang diem dã cong bô vi diem sinh 

viên báo cáo trên dan xin phi1c tra; 
- DOi chiêu diem nhp tü bài KTDG vâi bang diem dã Cong bô; 
Brn9c 3. Sau khi dôi chiêu: 
- Nêu có sai sot trong qua trinh nhp diem thI báo cáo Ban Chü nhim b 

mOn dê chinh süa (lam bien bàn châm phüc tra theo mâu 2), 
- Neu khOng sal sot, thI báo cáo Ban Chü nhim b mOn mi giãng vien 

phii trách KTDG tO chiirc châm phi1c tra. 
Buóc 4. Sau khi hoàn thành vic châm phüc tra bài KTDG cho sinh vien: 
- Nêu không sai sot van gii nguyen diem hoc có sai sot ma chua nhp 

diem vào h thông thI lam bien bàn châm phiic tra (mâu 2) dInh kém dan xin 
phüc tra cña sinh vien de liru 1ti b mOn. 

- Nêu có thay dOi diem KTDG, và dä nhp vào bang diem qua trInh trên 
h thOng, thI BM lam bien bàn (mâu 2) và viet phieu d nghj chinh diem qua 
trInh (mâu 3) gii ye Phông Dào tio Dti h9c d dieu chinh diem tren h thông. 

Buóc 5. Kt qua phüc tra diem KTDG së dugc thông báo trong vông 2 
ngày k tü lüc sinh vien np dan xin phCic tra. 

No'i nhmn: 
- Các Khoa B môn; 
- Các lop sinh viên; 
- Trang Web Tnnmg DHYD, DTDH; 
- Liru: VT, DTDH. 
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