Quy trình xử lý hồ sơ về điểm chưa hoàn tất, hoãn thi (điểm I) trực tuyến
Điều 1. Khái niệm
Điểm chưa hoàn tất, hoãn thi (điểm I) là điểm được thể hiện tạm thời trong dữ
liệu điểm của các môn học mà sinh viên vắng thi cuối kỳ có phép. Môn học được nhận
điểm I được xem như môn học chưa tích lũy của sinh viên cho tới khi có điểm chính
thức. Thời gian hiệu lực của điểm chưa hoàn tất, hoãn thi (điểm I) là 02 học kỳ chính
kể từ ngày được nhận.
Điều 2. Quy trình nhận và trả điểm chưa hoàn tất (điểm I) trực tuyến
1. Nhận điểm I:
a. Đối tượng: Sinh viên bị ốm đau, tai nạn… không thể tham gia thi cuối kỳ.
b. Thời gian: 03 ngày trước hoặc sau ngày thi.
c. Hướng dẫn thực hiện:
Sinh viên thực hiện đăng ký nhận điểm I theo mẫu “Đăng ký - Nhận điểm I”
+ Link: https://forms.gle/fRNYi5LpFn3eE4Un6
+ Mã QR:

Kết thúc thời gian đăng ký nhận điểm I (sau khi kết thúc kỳ thi 1-2 tuần) Phòng
Đào tạo sẽ tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Phòng Đào tạo duyệt và gửi email thông
báo kết quả đến từng sinh viên.
2. Trả điểm I:
a. Đối tượng: Sinh viên đã được Phòng Đào tạo duyệt nhận điểm I
b. Thời gian: Từ thời điểm Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng công bố lịch thi cho
đến trước ngày thi môn đầu tiên của lịch thi 1 tuần.
c. Hướng dẫn thực hiện:
04 tuần trước khi bắt đầu kỳ thi cuối kỳ (ngay khi Phòng Khảo thí &ĐBCL công
bố lịch thi học kỳ), Phòng Đào tạo sẽ gửi email nhắc sinh viên đăng ký trả điểm I (nếu
có nhu cầu).
Sinh viên thực hiện đăng ký trả điểm I theo mẫu “Đăng ký - Trả điểm I”
+ Link: https://forms.gle/yFLiCUJXgQ2Ck9zN9
+ Mã QR:

Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký trả điểm I của sinh viên trước khi bắt
đầu ngày thi đầu tiên 01 tuần.
Sinh viên theo dõi lịch thi trả điểm I được cập nhật trên hệ thống myuel.edu.vn
và tham gia thi trả điểm I đúng thời gian, địa điểm quy định.
Điều 3. Quản lý kết quả nhận và trả điểm I
Sinh viên có thể theo dõi kết quả nhận và trả điểm I tại trang “Quản lý điểm I”,
theo link:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bjOqTLi5aZVFVGFUxlpmtNvX10NA
QVVUNqWRjMUXmug/edit#gid=302237975)
Điều 4. Xử lý điểm chưa hoàn tất (điểm I)
Sinh viên phải thi trả điểm I trong vòng 02 học kỳ chính kế tiếp (01 năm). Nếu
sinh viên không thực hiện trả điểm I trong thời gian quy định, thì điểm I tự động sẽ
chuyển thành điểm 0 (điểm không).

