BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN

Xử lý học sinh viên viên vi phạm quy chế thi, kiểm tra
Hôm nay tại phòng thi số: ……………… Chúng tôi gồm:
CBCT 1 …………………………………………………………………………………………………..
CBCT 2 ……………………………………………………….. …………………………………………
Xử lý vi phạm HSSV: ……………………………………………………………………………………..
MSSV (SBD)…………..……. Lớp ……………..Môn thi …………………………………………..
Kỳ thi …………………………….. ...........................................................
Hành vi vi phạm ……………………………………………......................................................................
Tang vật thu giữ gồm: ……………………………………………………….............................................
......................................................................................................................................................................
Căn cứ theo quy chế đào tạo của trường, kiến nghị hình thức xử lý vi phạm :..........................................
……………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập tại phòng thi vào hồi ……… giờ ………. Ngày …………. Tháng …... Năm ............
và đọc lại cho những người có mặt nghe.
(Biên bản này được lưu kèm theo bài thi của thí sinh, có ghi chú vào túi đựng bài thi. Nếu thí sinh không chịu ký tên, thì cán
bộ coi thi và giám sát (nếu có) ký tên)

THÍ SINH VI PHẠM QUY CHẾ
(Ký và ghi rõ họ tên )

NHỮNG NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 1: …………………………………………………………
………………………………………………………
Cán bộ coi thi 2: …………………………………………………………
…………………………………………………………

Chủ trì thi:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HƯỚNG DẪN KHUNG XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ THI
HSSV vi phạm quy chế thi cử sẽ bị xử lý theo khung xử lý kỷ luật quy chế tuyển sinh. Cán bộ coi thi lập biên bản những
trường hợp vi phạm. Biên bản có đề nghị hình thức kỷ luật HSSV vi phạm:
a. Khiển trách: trừ 25% số điểm của môn thi, áp dụng với những trường hợp phạm lỗi một lần khi trao đổi, thảo luận
với nhau hoặc nhìn bài của người bên cạnh.
b. Cảnh cáo: trừ 50% số điểm của môn thi, áp dụng với những trường hợp đã bị khiển trách 1 lần nhưng trong giờ thi
môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế như mức khiển trách.
c. Đình chỉ thi: cho điểm không (0) môn thi, áp dụng với những trường hợp phạm lỗi sau:
- Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi.
- Trao đổi tài liệu, giấy nháp, giấu tài liệu và sử dụng tài liệu trái phép.
- Chép bài của người khác, đưa đề thi ra ngoài.
- Sử dụng phương tiện thu phát truyền tin, ghi âm . . . trong khi thi.
- Viết khẩu hiệu, viết bậy, vẽ bậy trên bài thi.
d. Đình chỉ học tập, buộc thôi học hoặc truy tố trước pháp luật những trường hợp sau đây:
- Không phận sự vẫn vào phòng thi.
- Nhờ thi hộ và thi hộ cho người khác.
- Ném bài từ ngoài vào và nhận bài ném từ ngoài vào phòng thi, truyền tin từ ngoài vào phòng thi, gây mất trật
tự phòng thi. . .
- Gây gỗ, đe dọa, hành hung cán bộ hoặc HSSV khác.
e. Trong khi làm kiểm tra thường kỳ, thi kết thúc học phần, môn học, thi cuối khóa, bảo vệ đồ án, khóa luận nếu vi
phạm quy chế, HSSV sẽ bị xử lý đối với từng học phần môn học đã vi phạm.

