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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Về việc thi tốt nghiệp Trung cấp K16 – Hệ chính quy
Năm học 2017 - 2018
Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 về việc ban hành Quy
chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-ĐHQN ngày 07/11/2016 về việc ban hành
Quy định công tác đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam;
Căn cứ Kế hoạch số 1125/KH-ĐHQN ngày 14/7/2017 về Kế hoạch thời gian
đào tạo các lớp hệ chính quy năm học 2017 - 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Quảng Nam;
Trường Đại học Quảng Nam l p kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh lớp
Trung cấp K16 - Hệ chính quy, cụ thể như sau:
I. Số lượng, thời gian và môn thi
1. Số lượng
TT
Ngành
1

Sư phạm Tiểu học

131

Số phòng
thi
5

2

Sư phạm Mầm non

223

8

354

13

Tổng cộng

Số lượng

2. Thời gian
- Thời gian xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (Dự kiến): Thứ Hai, ngày
11/6/2018.
- Thời gian thi tốt nghiệp: Ngày 15,16,17/6/2018 (Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ
nh t).
3. Môn thi, nội dung và hình thức thi
3.1. Ngành Sư phạm Mầm non
Hình
Thời
TT
Môn thi
Nội dung
thức
gian
Được giới hạn trong chương
trình học phần Giáo dục
Giáo dục
1
Tự lu n 120 phút
chính trị theo quy định của
chính trị
Bộ GD&ĐT.
Những kiến thức được tổng
Lý thuyết
2
Tự lu n 120 phút
hợp từ hai học phần bắt buộc
tổng hợp
1

nghề nghiệp
(Giáo dục học và
Dinh dưỡng trẻ
em)

3

Thực hành nghề
nghiệp (Các môn
phương pháp)

thuộc phần kiến thức cơ sở là
Giáo dục học và Dinh dưỡng
trẻ em.
Học sinh chọn một trong các
môn phương pháp để thực
hành soạn giảng (Thiết kế
giáo án và trình bày một tiết
dạy cụ thể ở Mầm non. Chủ
đề, độ tuổi: tự chọn).

Thực
hành

5-10
phút/1
hs

Hình
thức

Thời
gian

Tự lu n

120
phút

Tự lu n

120
phút

Thực
hành

05-10
phút/1
hs

3.2. Ngành Sư phạm Tiểu học
TT

Môn thi

1

Giáo dục chính
trị

2

Lý thuyết tổng
hợp
nghề nghiệp
(Toán và Tiếng
Việt)

3

Nội dung
Được giới hạn trong chương
trình học phần Giáo dục chính
trị theo quy định của Bộ
GD&ĐT.
Những kiến thức được tổng
hợp từ hai học phần bắt buộc
thuộc phần kiến thức cơ sở là
Toán và Tiếng Việt.

Những kỹ năng thực hành
nghề nghiệp tổng hợp: Học
sinh v n dụng lý thuyết về
Thực hành nghề
Giáo dục học và lý thuyết về
nghiệp
các môn phương pháp để thực
(Giáo dục học và
hành thiết kế giáo án và trình
Các môn phương
bày một tiết dạy cụ thể ở Tiểu
pháp dạy học ở
học (Học sinh tự chọn môn
Tiểu học)
dạy và tiết dạy trong các học
phần phương pháp dạy học ở
Tiểu học).

II. Công tác chuẩn bị
Thi lần 2 HK2 và Ôn t p thi tốt nghiệp: Từ ngày 28/5/2018 đến ngày
03/6/2018.
III. Phân công nhiệm vụ
1. Phòng Đào tạo: Chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Lên kế
hoạch hướng dẫn ôn t p, thi tốt nghiệp, thông báo cho học sinh khóa trước đăng ký
thi lại tốt nghiệp. Tham mưu ban hành các quyết định và văn bản tổ chức kỳ thi,
l p dự trù kinh phí.
2

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Thông báo cho sinh viên hoàn thành học
phí trước khi thi tốt nghiệp. Tham mưu duyệt kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp.
3. Phòng Quản trị: Phối hợp với Phòng Đào tạo bố trí phòng thi; kiểm tra
hệ thống điện, quạt các phòng thi; phục vụ nước uống cho thí sinh.
4. Phòng Công tác sinh viên
- L p danh sách học sinh bị kỷ lu t theo Điểm b, Điều 21 của Quy chế đào
tạo trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/TT-BGDĐT
ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) chuyển về Phòng Đào tạo trước ngày
12/6/2018.
- Hoàn thành điểm rèn luyện của học sinh các lớp Trung cấp K16 chuyển về
Phòng Đào tạo trước 12/6/2018.
5. Các Khoa chuyên môn
- Rà soát, hoàn thành chương trình đào tạo các lớp Trung cấp K16. Giới
thiệu giảng viên hướng dẫn ôn t p thi tốt nghiệp, đề xuất giảng viên ra đề thi, chấm
thi tốt nghiệp và nộp danh sách về Phòng Đào tạo trước ngày 12/5/2018.
- Khoa Tiểu học - Mầm non: Thông báo cho sinh viên đăng ký nội dung thi
môn thi thực hành nghề nghiệp, tổng hợp và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày
12/5/2018.
Đề nghị các phòng chức năng, khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan
triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Phó Hiệu trưởng;
- Các Phòng, Khoa liên quan;
- Các lớp TC K16;
- e-Office;
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Huỳnh Trọng Dương
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