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HƯỚNG DẪN 

Quy trình tổ chức thi đối với các môn học áp dụng theo hình thức bài tập lớn, tiểu luận   

HK II năm học 2019-2020 – Dành cho sinh viên 
 

STT Nội dung 

1 Chuẩn bị thi 

 - Đăng nhập hệ thống phần mềm theo thời gian công bố trên lịch thi và hoàn thành các khâu: 

+ Thay đổi tên đăng nhập trên phần mềm: STT trong danh sách thi, họ và tên (ví dụ: 01 - 

Nguyễn Văn Anh) 

+ Bật Camera 

+ Xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND nếu được CBCT yêu cầu 

- Ghi lại các hướng dẫn thi của CBCT, SĐT của Trưởng bộ môn (hoặc Phó trưởng bộ môn 

được ủy quyền) để liên hệ khi có vấn đề phát sinh 

+ Ghi lại: Email nộp bài, Tiêu đề Email (đối với hình thức nộp bài trực tuyến) 

2 Nhận đề thi qua hệ thống phần mềm do CBCT cung cấp 

3. Nộp bài thi 

Hoàn thành bài thi và nộp bài đúng hạn theo thông báo của bộ môn 

 * Đối với hình thức nộp bài trực tuyến: 

+ Hoàn thành bài thi trên Word và chuyển bài thi qua định dạng File PDF hoặc file ẢNH đối 

với bài viết tay. 

+ Đặt tên File PDF (hoặc fileảnh) bài tiểu luận, bài tập lớn: STT, Họ và tên (ví dụ: STT 05 - 

Nguyễn Văn A) 

- Tiêu đề Email nộp bài thi ghi đúng, ghi rõ: ngày thi/ca thi/khóa lớp/STT/tên sv  

(ví dụ: 25-05/15h30/57.21.01LT1/STT 11/Nguyễn Văn A) 

- Lưu giữ thông tin nộp bài (ngày giờ và địa chỉ nộp bài) để làm căn cứ xử lý nếu phát sinh 

vướng mắc trong quá trình chấm thi. 

- Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc nộp bài không đúng: Email, tiêu đề và tiêu 

thức Email theo hướng dẫn của môn thi đó và phải nhận điểm 0. 

* Đối với hình thức nộp bài trực tiếp tại Học viện: 

- Theo thời gian và địa điểm do CBCT phổ biến tại buổi phát đề thi 

- Khi nộp bài thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hặc CMND 

- Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc nộp bài không đúng thời gian quy định và phải 

nhận điểm 0. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Các Ban, Khoa và tương đương;  

- Bộ môn ; 

- Lưu VT, KT&QLCL. 
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