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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ TÓT NGHIỆP
LỚP QUÃN LÝ ĐIÈU DƯỠNG NĂM 2017
Càn cứ kê hoạch đằo tào lớp 'quản lý Điều dưỡng năm 2017 của Hiệu trưởng
trường cao đẳng V tế Hưng . Yên, phòng đào tạo xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp cho
các học viên, cụ thể nhừ saù:
1. Thòi gian thi: Sáng 24/03/2018
2. Hình thửc thi: Thi vấn đáp.
Mỗi bàn thi bố trí 2 giáo viên đánh giá.
Học viên trình bàv tóm tắt tiểu luận và trả lời các câu hỏi của giáo viên.
3. Nội dung thi
3.1. Phần đảnh giả kết quả dựa trên tiếu luận
Học viên trình bày tóm tắt kết quả tiểu luận, thời gian tối đa 5 phút.
Trên cơ sở nghiên cứu tiểu luận, giám khảo đưa ra các câu hỏi có liên quan
đến nội dung học viên đấ trình bày trong tiểu luận.
3.2. Phần đánh giá lập kế hoạch chăm sóc toàn diện trên bệnh nhăn
Học viên trình bàv kế hoạch chăm sóc bệnh nhân.
Trên cơ sở đánh giá các bước lập kế hoạch chăm sóc, giám khảo đưa ra các câu
hỏi có liên quan đến kế hoạch chăm sóc bệnh nhân.
4. Đánh giá: Các giảm khảo tiến hành đánh giá các học viên theo cách thửc
như sau:
Phần I: Đánh giá bố cục nội dung trình bày của tiểu luận và phần trả lời của
học viến về những vấn đề được nêu trong tiểu luận (Điểm tối đa: 6 điểm)
Phần II: Đánh giá lập kế hoạch chăm sóc toàn diện, trên bệnh nhân (Điểm tối
đa: 4 điểm)
- Điểm đánh giá là tổng điểm của 2 phần thi ừên (Có mẫu phiếu đánh giá kèm
theo).
Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện
Phòng đào tạo lên danh sách học viên tại các bàh thi, niêm yết theo quy định
ngày 23/03/2018, chuẩn bị đầy đủ các văn bản, biểu mẫu quy định cho kỳ thi.
5.

6.

Dự kiến tốt nghiệp và cấp chứng chỉ: Ngày 30/03/2018

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Điều dường
năm 2017, đề nghị các Phòng chức năng, các bộ môn, giáo viên có liên quan, nghiêm túc
tiêu và kết quả đã đề ra.
thực hiện, nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục

Nơi nhàn:

Ban giám hiệu;
Các Phòng chức năng, Bộ môn;
Lưu HC-ĐT.
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