
    PHÂN HIỆU THANH HÓA 

TT KHẢO THÍ VÀ HỌC LIỆU 

 

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI OSCE 

 

1. Thông tin kỳ thi: 

- Đối tượng: Bác sĩ Y khoa ( Năm thứ 2) 

- Nội dung thi: Các kỹ năng đã được công bố theo công văn số 52/CV-

TTKT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục (Trừ 04 kĩ năng sau đây sẽ được xem xét thi đợt sau: nghiệm 

pháp dây thắt, khám trật khớp vai, khám gãy xương đùi, ghi điện tâm đồ). 

- Số lượng trạm: 06 ( Trạm nhận định và phiên giải kết quả xét nghiệm sẽ 

tổ chức thi trên máy tính dưới dạng một bài thi gồm các câu hỏi MCQ, 5 trạm thi 

còn lại sẽ thi bằng hình thức chạy trạm). 

- Ngày thi:  

o Các Trạm kỹ năng thực hành/ tư vấn: 23/7/2021 

o Trạm nhận định và phiên giải kết quả xét nghiệm: Sáng 24/7 

- Thời gian thi:  

o Trạm kỹ năng thực hành/ tư vấn: 40 phút/SV (8 phút/ trạm x 5 trạm) 

o Trạm nhận định và phiên giải kết quả xét nghiệm: 30 phút 

- Địa điểm thi:  

o Trạm kỹ năng thực hành/ tư vấn:  

 Phòng tập trung thí sinh: T215 

 Phòng thi: Tầng 4 – Nhà A  

o  Trạm nhận định và phiên giải kết quả xét nghiệm: Tầng 5 – Nhà A – 

PH Thanh Hóa. 

2. Những quy định thi: 

2.1. Trước ngày thi: 

 Thí sinh xem lịch thi, ca thi, trạm thi đầu tiên trên Website của Phân hiệu. 

Lưu ý tên trạm bắt đầu thi vì mỗi thí sinh sẽ bắt đầu tại 1 trạm khác nhau. 

2.2. Trước giờ thi: 



- Trang phục lịch sự, gọn gàng, mặc áo Blouse trắng + đeo thẻ sinh viên + 

Ống nghe. 

- Tất cả sinh viên tập trung tại phòng T215 trước 7h30 đối với thí sinh thi 

buổi sáng, trước 13h30 đối với thí sinh thi buổi chiều ( Những thí sinh có mặt 

tại địa điểm thi muộn 15 phút xem như vắng thi), thực hiện các việc: 

o Đo thân nhiệt. 

o Để tư trang cá nhân vào nơi quy định theo hướng dẫn của CBCT  

- Trước giờ thi: di chuyển vào tầng 4 Nhà A theo hướng dẫn của CBCT, 

mang theo đồ dùng cá nhân (trừ điện thoại, các phương tiện thu phát sóng cấm 

mang vào khu vực thi). 

2.3. Tại khu vực thi: 

- Thí sinh tuân theo những hiệu lệnh tập trung và hướng dẫn của các CBCT; 

giữ yên lặng, không gây mất trật tự, ảnh hưởng đến công tác điều động thí sinh 

của các giám thị. 

- Không sử dụng tài liệu, điện thoại, các phương tiện thu phát sóng trong 

khu vực thi. 

- Tham gia kỳ thi theo quy trình đã được thông báo ( trạm thi đầu tiên, Line 

A/B/C), nắm rõ và tuân thủ hướng di chuyển các trạm để không làm gián đoạn 

quá trình thi. 

- Tại từng trạm thi, trình thẻ sinh viên cho cán bộ chấm thi, đọc đề và thực 

hiện theo yêu cầu của đề thi. 

- Thí sinh sau khi nghe chuông báo hết giờ làm bài thì nhanh chóng di 

chuyển sang trạm kế tiếp (Ví dụ: người bắt đầu thi ở trạm A2 thì sẽ di chuyển 

sang A3, sau đó là A4, A5, A1), theo sơ đồ dưới đây: 

 



Sau khi hoàn thành hết các trạm thi, ký xác nhận tham gia thi, lấy tư trang 

cá nhân rồi di chuyển ra khỏi khu vực thi theo cầu thang bộ. Không tụ tập, trao 

đổi xung quanh khu vực thi và khu vực tập trung của các sinh viên khác. 

- Thí sinh sẽ bị điểm 0 trong các trường hợp: nhầm trạm thi hoặc không 

tham gia thi. 

3. Thí sinh tham dự kỳ thi OSCEs/ OSPEs có trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ 

các quy định nêu trên. Nếu thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy chế hiện 

hành. 

4. Sơ đồ khu vực thi:  

 

 


