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Cần Thơ, ngày 7 tháng 5 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 1 – TIỀN LÂM SÀNG I 

LẦN 1 – ĐỢT 1 – Y K42 

1. Mục đích: 

 Nhằm đánh giá cuối kỳ các kỹ năng của học phần Tiền lâm sàng I 

 Tổng kết các điểm thành phần, phân loại sinh viên 

2. Đối tượng: Y K42 gồm các lớp A, B, E, F với tổng số 467 sinh viên. Các sinh viên đủ 

điều kiện dự thi lần 1 (theo thông báo và quyết định đính kèm) sẽ tham gia 1 buổi thi thực 

hành (gồm 3 trạm) và 1 buổi thi lý thuyết. Hình thức thi: 

 Thực hành: OSCE: gồm 3 trạm, mỗi trạm 6 phút 

 Lý thuyết: MCQ (70 câu), thời gian 40 phút 

3. Thời gian thi 

 Thực hành: Sáng thứ 5 (31/5/2018), sáng thứ 6 (1/6/2018), sáng thứ 7 (2/6/2018) và 

chiều thứ 7 (2/6/2018).  

 Sáng bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc lúc 10 giờ; sinh viên được chia làm 3 đợt vào lúc 

6g30, 7g30 và 8g30 (xem thông báo đính kèm) 

 Chiều bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc lúc 16 giờ; sinh viên được chia làm 3 đợt vào lúc 

12g30, 13g30 và 14g30 (xem thông báo đính kèm) 

 Lý thuyết:  

 Lớp A: 7g30 - giảng đường 7 Khoa RHM-Dược 

 Lớp B: 7g30 - giảng đường 8 Khoa RHM-Dược 

 Lớp E: 8g20 - giảng đường 7 Khoa RHM-Dược 

 Lớp F: 8g20 - giảng đường 8 Khoa RHM-Dược 

4. Địa điểm: 

 Lý thuyết: giảng đường 7, 8 – tầng 3 khoa RHM-Dược 

 Thực hành: phòng thi - G, H của đơn vị HLKN ; phòng chờ - giảng đường 7 Khoa 

RHM-Dược 

 



5. Quy trình thi thực hành 

 Có 3 – 5 vòng thi/buổi thi,  3 trạm/vòng thi/18 phút, 9 – 15 sinh viên/vòng thi 

 Các bước thi: 

 Trước giờ thi 30 phút (xem giờ của mỗi đợt theo thông báo đính kèm), sinh viên 

tập trung ở phòng chờ (Giảng đường 7), nghe phổ biến quy chế thi, bốc thăm 

vòng thi 

 Ký tên vào danh sách điểm danh đầu giờ, nhận phiếu bài thi 

 Thi 3 trạm thực hành tại phòng thi (phòng G, H) theo thăm bắt 

 Ký tên vào danh sách nộp bài 

 Ra về 

6. Quy trình thi lý thuyết 

 Đề thi trắc nghiệm MCQ gồm 70 câu, thời gian thi trong 40 phút 

 Các bước thi: 

 Tập trung ở phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi 

 Ký tên vào danh sách điểm danh đầu giờ 

 Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm 

 Nhận đề thi 

 Nộp bài và đề thi 

 Ra về 

7. Tổ chức thi 

TT Nội dung Trách nhiệm 

1 Đề thi Lãnh đạo đơn vị 

2 Chuẩn bị: bố trí bàn ghế, dụng cụ, đề thi BS Trứ, CN Thư, CN Trường, CN Sơn 

3 Chuẩn bị bệnh nhân giả ThS. Nguyệt, CN. Sơn 

4 Cộng điểm thi BS.Trứ, Sơn, Trường, Thư, Điền (khảo thí) 

5 Phổ biến quy chế thi BS. Trứ, Sơn 

6 Cán bộ chấm thi (thực hành, lý thuyết) Danh sách đính kèm 

 Trưởng Đơn vị Huấn Luyện Kỹ Năng  Người lập kế hoạch 

  Phạm Thị Mỹ Ngọc   Trần Lê Công Trứ 


