
 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN 

STUDENT INSTRUCTIONS 
 

Về việc thi hết môn trên phần mềm MS Teams 

For final examination via MS Teams 

 

Sinh viên có những nghĩa vụ sau: 

Students are obliged as below: 

                     

I. Nghĩa vụ chuẩn bị kỹ thuật 

Technical readiness obligations 

1.1 Đảm bảo đường truyền mạng ổn định vào ngày thi; 

 Ensure stable internet connection on exam day; 

1.2 Đảm bảo MS Teams hoạt động bình thường vào ngày thi; 

 Ensure that MS Teams operates properly on exam day; 

1.3 Đảm bảo chức năng của camera và mic hoạt động bình thường trong toàn bộ 

thời gian làm bài thi; 

Ensure that camera and microphone work properly during the exam time; 

1.4 Thực hiện đúng các hướng dẫn về việc thi hết môn trên phần mềm MS Team. 

Follow the instructions for taking  final examinations via MS Teams. 

 

II.  Nghĩa vụ tham gia vào phòng thi online 

 Online exam room joining obligations 

2.1 Nhận mã vào phòng thi: 

Entry code: 

Sinh viên được nhận mã vào phòng thi tối thiểu 01 ngày trước ngày thi. Nếu 

sinh viên không nhận được mã phải báo ngay với GVCN;   

Students will receive the entry code to the exam room at least 01 day before the 

exam date. If students do not receive the code, they must immediately notify the 

teacher in charge; 

2.2      Tham gia phòng thi bằng mã đã nhận theo hình dưới đây:  

 Join the exam room using the entry code as follows: 

Nhập mã “XXXX” vào ô “Tham gia nhóm bằng mã”.  

Enter the code “XXXX” in the “Join a team with a code” box. 
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III. Nghĩa vụ trong phòng thi 

During the exam obligations 

3.1       Tham gia điểm danh: 

Attendance check: 

Sau khi vào phòng thi, tất cả sinh viên phải tắt camera. Cán bộ trông thi sẽ gọi 

tên 4 bạn sinh viên 1 lúc. Sinh viên được gọi tên phải bật camera, trình thẻ sinh 

viên hoặc CMND để nhận diện. Nếu không phải là sinh viên được tham dự thi, 

cán bộ coi thi có quyền xóa sinh viên ra khỏi phòng thi; 

All cameras shall be turned off upon students’ admission to the exam room. The 

invigilator will call for 4 students per round. The named students will then turn 

on their camera and present their student card or ID for identification. If a 

student is not identified as a candidate for the exam, the invigilator reserves the 

right to remove the student from the exam room; 

3.2       Tải đề thi:  

Download of exam paper: 

Sinh viên truy cập vào mục “Xem nhiệm vụ” để tải đề thi; 

Students choose the "View assignment" option to download the exam paper; 

3.3       Mở đề thi: 

Open exam file: 



Sinh viên sẽ được cán bộ coi thi cung cấp mật khẩu mở đề thi sau khi cả phòng  

thi hoàn thành điểm danh; 

Students will be provided with a password by the invigilators to open the exam 

file after attendance check is complete; 

3.4       Làm bài thi và nộp: 

Completion and submission: 

Sau khi hoàn thành bài thi, sinh viên nộp bài trên phần mềm MS Team tại mục 

“Nộp bài”; 

After completing the paper, students submit their work using MS Teams’s 

“Submit” option; 

3.5       Các nghĩa vụ khác:  

Other obligations: 

- Bật camera để nhìn rõ thân trên, bao gồm cả phần tay của sinh viên; 

Keep the camera on such that the upper body, including the arms, are visible 

for the entire exam duration; 

- Bật mic trong suốt quá trình thi; 

Keep the microphone on for the entire exam duration; 

- Không sử dụng điện thoại với mục đích khác trừ trường hợp dùng điện thoại 

làm camera; 

Do not use mobile phones for purposes other than as a camera; 

- Tất cả sinh viên phải ngồi ở phòng riêng và đảm bảo không có ai trong phòng. 

Sinh viên không được ồn ào hay trao đổi trong suốt quá trình thi. 

Each student shall be at a separate venue and ensure that no other person is 

present at the venue. Students are not allowed to talk or make any noise during 

the exam. 
 

Khoa Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo. 
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