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Trường Đại học Y Dược ký kết thỏa thuận hợp tác với
 Trung tâm Khảo thí

 
Tại buổi lễ GS.TS Nguyễn Tiến Thảo,
Giám đốc Trung tâm Khảo thí cũng cho
biết, với nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại
Trung tâm sẽ hỗ trợ cho Nhà trường phục
vụ tốt nhất hoạt động kiểm tra đánh giá
sinh viên, người học khối ngành sức khỏe
qua cả hình thức thi trực tiếp và thi trên
máy tính. Hai bên cùng hướng đến phối
hợp xây dựng và triển khai thử nghiệm
các phần mềm phục vụ các hoạt động
dạy, học, kiểm tra, đánh giá người học
bằng hình thức thi trên máy tính. Bên cạnh
đó hai đơn vị hướng đến phối hợp đào tạo
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, giảng viên
về lĩnh vực khảo thí, tổ chức công tác tập
huấn ra đề, nhập đề, thực hành và thi trên
máy tính... nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo cho sinh viên, người học.

Ngày 15/3/2022 Trường Đại học Y Dược
và Trung tâm Khảo thí đã diễn ra Lễ ký kết
biên bản ghi nhớ hợp tác. GS.TS Lê Ngọc
Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y
Dược ghi nhận những đóng góp to lớn của
Trung tâm Khảo thí trong việc tham gia
phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thành viên
thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong các
lĩnh vực liên quan đến công tác khảo thí,
hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển
giao công nghệ, tổ chức thi trực tiếp và
gián tiếp trên máy tính… ngay từ những
ngày đầu mới thành lập trung tâm. Qua đó,
Giáo sư Lê Ngọc Thành bày tỏ sự vui
mừng, tin tưởng việc ký kết hợp tác lâu dài
giữa Nhà trường với Trung tâm Khảo thí
sẽ mang lại hiệu quả cao, kết hợp thế
mạnh hai bên cùng nhau hỗ trợ, tạo điều
kiện cho cán bộ tham gia nghiên cứu và
thực hiện các hoạt động xây dựng, phát
triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong
quản lý đào tạo, khảo thí và lĩnh vực khoa
học sức khỏe


