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I. Nhân sự tham gia vào quy trình, các từ ngữ viết tắt

CNBM: Chủ nhiệm bộ môn

GV: Giảng viên phụ trách giảng dạy lớp môn học (bao gồm GV cơ hữu và

GV thỉnh giảng)

ĐPMH: GV được phân công là Điều phối môn học trong 1 học kỳ cụ thể

SV: Sinh viên

Quy trình MH: Quy trình thực hiện nộp và chấm báo cáo của môn học trên phần

mềm Turnitin

CĐ, ĐH: Hệ Cao đẳng, hệ Đại học

II. Nguyên tắc thực hiện

Quy trình thực hiện nộp và chấm báo cáo của môn học trên phần mềm Turnitin (Quy trình MH)

tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Đề cao tính giáo dục, tính hướng dẫn và nhằm mục đích phòng tránh hành vi sao chép, đạo

văn trong các bài báo cáo của SV, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực

và liêm chính học thuật cho SV;

- Phát hiện những ý tưởng, câu chữ được sao chép hay trích dẫn, tức các nguồn có sẵn thông

qua chỉ báo tương đồng SI (Similarity Index), giúp GV có thêm cơ sở xem xét việc đạo văn

của từng bài báo cáo. Cần lưu ý là chỉ số SI không hoàn toàn đồng nghĩa với đạo văn;

- Được áp dụng bắt buộc vào việc đánh giá các đề án môn học, báo cáo thực tập với cùng một

cách cài đặt thống nhất trên Turnitin, nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch

và chặt chẽ trong đánh giá;

- Phát huy tối đa các tính năng tiên tiến của phần mềm này;

- Tăng cường sự tương tác giữa SV và GV, tối ưu hóa việc hướng dẫn, tư vấn chuyên môn

của GV, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của SV;

- Thống nhất việc giám sát thực hiện quy trình một cách chặt chẽ, có sự phối hợp giữa GV ,

ĐPMH và CNBM;

- Quy trình MH có hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện và kèm theo quy trình xử lý đạo văn

cũng như trách nhiệm của các nhân sự liên quan.

III.Qui trình thực hiện và chấm báo cáo môn học trên phần mềm Turitin



Đầu mỗi học kỳ chính và phụ, CNBM sẽ phân công ĐPMH cho học kỳ đó.

- Nhiệm vụ của ĐPMH là theo dõi thực hiện Quy trình, là đầu mối giải quyết các phát sinh

liên quan đến hệ thống hay quy trình thực hiện và tổng hợp báo cáo chỉ số SI theo lớp/môn

học cho HK đó.

- GVHD phối hợp với ĐPMH thực hiện Thiết lập tùy chọn trên Turnitin như mục IV, thực

hiện Quy trình, giải quyết các phát sinh và thực hiện báo cáo chỉ sô SI của lớp môn học

Quy trình bao gồm các bước thực hiện như sau:

1. Học kỳ chính (16 tuần):

Tuần Công việc Trách
nhiệm Ghi chú

1 tuần trước
khi HK diễn ra

Thông báo cho GV (cơ hữu và

thỉnh giảng) danh sách các môn
học sử dụng Turnitin có trong
học kỳ và tên người ĐPMH

ĐPMH (theo danh sách được công
bố trong Quy trình MH )

Tuần 1

Trong tiết dạy đầu tiên, GV
thông báo cho SV:

1. Đề cương môn học
2. Những đề án cần nộp qua

Turnitin trong môn học
này

3. Hướng dẫn cách nộp bài

4. Class ID và Passcode

GV

Tuần 14

GV gửi Báo cáo chỉ số SI cho
ĐPMH
* Báo cáo chỉ số SI được lấy
trực tiếp từ Turnitin

GV
ĐPMH

Tuần 16 - ĐPMH tổng hợp Báo cáo chỉ
số SI trong học kỳ

GV
ĐPMH

2. Học kỳ phụ (7 tuần):

Tuần Công việc Trách
nhiệm Ghi chú

1 tuần trước
khi HK diễn ra

Thông báo cho GV (cơ hữu và
thỉnh giảng) danh sách các môn
học sử dụng Turnitin có trong
học kỳ và tên người ĐPMH

ĐPMH (theo danh sách được công
bố trong Quy trình MH )



Tuần 1

Trong tiết dạy đầu tiên, GV

thông báo cho SV:
1. Đề cương môn học
2. Những đề án cần nộp qua

Turnitin trong môn học
này

3. Hướng dẫn cách nộp bài

4. Class ID và Passcode

GV

Tuần 6

GV gửi Báo cáo chỉ số SI cho
ĐPMH
* Báo cáo chỉ số SI được lấy
trực tiếp từ Turnitin

GV
ĐPMH

Tuần 7 - ĐPMH tổng hợp Báo cáo chỉ
số SI trong học kỳ

GV
ĐPMH

IV. Thiết lập tùy chọn nộp bài trên Turnitin

Việc thiết lập các tuỳ chọn nộp bài trên Turnitin để SV nộp báo cáo phải được thực hiện thống nhất

trong toàn khoa.

V. Bảng mô tả đánh giá (Rubric)

GV chủ động xây dựng bảng mô tả đánh giá riêng cho môn học mà GV đó phụ trách. Trong trường

hợp môn học cụ thể do nhiều GV phụ trách, nhóm GV này tự thống nhất một bảng đánh giá chung

cho đề án/báo cáo liên quan.

VI. Quy trình xử lý đạo văn

Chỉ số SI cho phép trong các loại báo cáo thuộc phạm vi quy trình này tối đa là:

- Các đề án môn học thuộc hệ CĐ và ĐH và báo cáo thực tập nhận thức, thực tập tốt nghiệp :

SI < = 25% và số chữ < = 15

Trong trường hợp SI của báo cáo không vượt quá mức quy định trên nhưng GV vẫn phát hiện

những phần sao chép theo từng khối tương đối lớn, thì GV nhắc nhở SV để rút kinh nghiệm trong

các bài báo cáo khác về sau.

Trong trường hợp SI của báo cáo vượt mức quy định hoặc nếu bài báo cáo sao chép nguyên đoạn

và có dấu hiệu đạo văn thì GVHD sẽ cùng với ĐPMH xem xét kỹ báo cáo và đưa ra kết luận xử lý:

(1) GV & ĐPMH kết luận SV KHÔNG đạo văn, hoặc chấp nhận được, GV tiếp tục chấm điểm

bài báo cáo theo quy trình bình thường.

(2) GV & ĐPMH kết luận SV CÓ đạo văn. Trong trường hợp này, GVHD & ĐPMH sẽ đ ưa ra

một trong hai quyết định:



(a) Bài báo cáo được trả về cho GVHD và sinh viên để viết lại và nộp lại, và bài viết

sẽ bị trừ điểm. GV toàn quyền quyết định thời gian được phép để viết lại và số điểm

trừ tùy theo tính chất quan trọng của đề án và báo cáo. Nếu sinh viên không thực

hiện việc viết lại, bài viết sẽ nhận điểm 0 (zero);

(b) bài viết nhận điểm 0 (zero).

GV lập “Biên bản xử lý đạo văn cho môn học” theo mẫu quy định đồng thời thông báo cho SV.

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận thông báo, SV có quyền gửi khiếu nại, kiến nghị đến GV để

xem xét lại như được nêu trong thông báo .

Trong trường hợp việc xem xét của GV & ĐPMH kéo dài hoặc không thống nhất, bài báo cáo sẽ

được CNBM cho kết luận cuối cùng (trước khi kết thúc học kỳ mà môn học đó đang được giảng

dạy, đồng thời tuân thủ thời hạn nộp điểm cho PĐT).

VII. Trách nhiệm của GVHD, CNCT, CNBM

GV thực hiện việc chấm điểm chính xác, công bằng, và gửi báo cáo cho CNBM, ĐPMH các trường

hợp báo cáo có SI vượt mức quy định và theo đúng quy trình.

Nhằm đảm bảo tính giáo dục của quy trình này, GV cần tư vấn, hướng dẫn, theo dõi thường xuyên

trong suốt quá trình SV viết báo cáo. Kịp thời giải đáp thắc mắc của SV cũng như cung cấp đầy đủ

các tài liệu hướng dẫn liên quan cho SV.

GV báo cáo kịp thời các trường hợp có vấn đề phát sinh cho ĐPMH, CNBM để phối hợp giải

quyết. CNBM, ĐPMH thường xuyên theo dõi và hỗ trợ GV để kịp thời giải quyết các vấn đề phát

sinh.



Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Quy trình thực hiện nộp và chấm báo cáo môn học trên p hần mềm TURNITIN của Khoa KTTM

Trường Đại học Hoa Sen

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC YÊU CẦU NỘP BÁO C ÁO VIẾT QUA PHẦN MỀM
TURNITIN

(danh sách sẽ được bổ sung dần)

STT
MÃ MÔN

HỌC TÊN MÔN HỌC GHI CHÚ

1 QT101DV01 Kinh tế Vi mô Cơ bản
2 QT102DV01 Kinh tế Vĩ mô Cơ bản
3 QT112DV01 Nguyên lý Thống kê Cơ bản
4 QT306DV01 Kinh tế lượng Cơ bản
5 QT214DV01 Lý thuyết Trò chơi Cơ bản
6 NT205DV01 Đề án nghiên cứu thị trường TG TM
7 NT304CV03 Đề án ngoại thương 2 TM

8
Tất cả các môn ngoại trừ 3 môn: Quản trị tồn
kho, Quản trị sản xuất, Quản trị cung ứng QTKD

9 NT202DV01 Kinh tế quốc tế TM

10 NT202DE01 International Economics TM

11 MK316DV01 Chiến lược Định giá TM

12 MK308DV Quản trị Truyền thông Marketing Tích hợp TM

13 MK308DE IMC TM

14 MK209DV01 Thương mại điện tử TM

15 MK202CV01 Chăm sóc khách hàng TM

16 MK207DV01 Đề án Nghiên cứu thị trường TM

17 MK315DV01 Đề án lập kế hoạch Marketing TM

18 NT250CV02 Thực tập nhận thức TM

19 NT306DV01
Đề án Lập kế hoạch thâm nhập thị trường thế
giới

TM

20 TC307DV01 Đề án quản trị danh mục KTTC

21 KT450DV01 Thực tập tốt nghiệp KTTC

22 KT302CV01 Đề án 2: kế toán tài chính KTTC

23 KT405DE01 Đề án: Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính KTTC

24 KT409DV01 Đề án phân tích báo cáo tài chính KTTC

25 KT205DV01 Đ.án: NC các vbản qđịnh ktoán KTTC

26 KT450DE01 Graduation Internship KTTC

27 KT451DE01 Graduation Paper KTTC

28 KT250DV02 Thực tập nhận thức KTTC

29 KT451DV01 Khóa luận Tốt nghiệp KTTC

30 TC409DV01 Đề án: Thanh toán quốc tế KTTC

31 TC450DV01 Thực tập tốt nghiệp KTTC


