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Kính gửi: Quý Lãnh đạo Trường đại học 
      

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng 

Việt Nam (CEA-AVU&C), xin kính gửi Quý Trường:  

Kế hoạch năm 2016: tư vấn, đào tạo bồi dưỡng về thiết kế đề thi đánh giá năng lực 

người học, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực/kết quả học tập 

1. Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản xây dựng ma trận, cấu 

trúc đề thi đánh giá kết quả học tập hoặc đánh giá năng lực người học 

2. Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản xây dựng câu hỏi thi và 

đề thi đánh giá kết quả học tập hoặc đánh giá năng lực người học; 

3. Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phân tích câu hỏi thi và đề thi; 

định lượng đánh giá độ tin cậy, độ giá trị của đề thi 

4. Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng định lượng phân tích các miền 

đo của các câu hỏi thi 

5. Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi 

thi; 

6. Chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức thi 

trên máy tính. 

Quý Trường Đại học có nhu cầu cần tư vấn và tổ chức đào tạo bồi dưỡng các 

chuyên đề trên, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ trên. 

Trân trọng./. 


