TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG PHÁP
Sinh viên các chương trình hợp tác UPMF và INPG
(Áp dụng từ K12-Viện Đào tạo Quốc tế)
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Loại hình KTĐG

Hình thức

Trọng số KTĐG

 Cuối mỗi bài học, giáo viên tiến hành kiểm tra theo lớp, giáo
viên dạy sử dụng đề Test Bilan của giáo trình làm đề kiểm tra
thường xuyên.
 Giáo viên nộp bảng điểm kiểm tra thường xuyên về bộ môn vào
cuối học kì
Kiểm tra giữa học kì Thi viết, thi tập trung, đề thi do nhóm giáo viên dạy + Bộ môn ra
Lưu ý: Sinh viên có lý do chính đáng không thể tham dự bài Kiểm
tra giữa học kì phải làm đơn xin phép giáo viên dạy, Bộ môn
Tiếng Pháp và Viện Đào tạo Quốc tế, nộp đầy đủ giấy tờ chứng
minh lí do hợp lệ, cam kết nộp lệ phí thi theo quy định của Viện
để xét thi bổ sung
Chuyên cần
 Giáo viên điểm danh vào mỗi buổi dạy
 Giáo viên nộp danh sách diểm danh về bộ môn vào cuối học kì
Kiểm tra thường
xuyên

1

Thời
lượng

Tính điều kiện dự thi cuối học kì

Hệ số: 0.2

Tính điều kiện dự thi cuối học kì, xem
xét để cộng và trừ vào điểm giữa kì
như sau:
-Các học phần Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4,
5, 6:
 Vắng 0 buổi: + 1 điểm
 Vắng 1-2 buổi: + 0 điểm
 Vắng 3-5 buổi: -1 điểm
 Vắng ≥ 6 buổi: - 2 điểm

60
phút

-Học phần Tiếng Pháp 7: như quy
định của nhà trường
 Vắng 0 buổi: + 1 điểm
 Vắng 1-2 buổi: + 0 điểm
 Vắng 3-4 buổi: -1 điểm
 Vắng ≥ 5 buổi: - 2 điểm
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Điều kiện dự thi
cuối học kì

5

Kiểm tra cuối học kì
Điều kiện lên lớp

 Chuyên cần: ≥ 80%
 Kiểm tra thường xuyên: hoàn thành ít nhất 70% số bài kiểm tra
thường xuyên
Lưu ý : Sinh viên đã có bằng DELF A2 hoặc có bằng BAC song
ngữ Việt-Pháp hoặc bằng BAC của Pháp được miễn học tiếng
Pháp 1, 2; có bằng DELF B1 trở lên được miễn học tiếng Pháp 1,
2, 3, 4, nếu làm đơn xin phép giáo viên dạy, Bộ môn Tiếng Pháp
và Viện Đào tạo Quốc tế trước khi kì học bắt đầu. Ở những học
phần xin miễn học, sinh viên được miễn điểm danh và các bài
kiểm tra thường xuyên tuy nhiên vẫn phải tham dự thi giữa kì
(nhưng không được cộng thêm điểm chuyên cần vào điểm giữa
kì) và thi kết thúc học phần. Các học kì 5, 6, 7 các sinh viên trên
phải tham gia đầy đủ.
Nói : 30 điểm
Viết : 70 điểm (Nghe, Đọc, Kiến thức ngôn ngữ, Viết)
 Trước khi đăng ký các môn kỳ 3, sinh viên phải đạt DELF A1
hoặc tương đương do Viện ĐTQT tổ chức hoặc sinh viên có thể
thi chứng chỉ quốc tế.
 Trước khi đăng ký các môn kỳ 5, sinh viên phải đạt DELF A2
hoặc tương đương (chứng chỉ quốc tế)
 Trước khi làm ĐATN, sinh viên phải đạt DELF B1 (chứng chỉ
quốc tế).

Hệ số 0.8
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90
phút

