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HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN THAM GIA DỰ THI  

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA – KHÓA 47K 

(Đợt thi bổ sung) 

 

Sinh viên làm bài thi trên hệ thống thi trực tuyến của Trường Đại học Ngoại ngữ  

(https://exams.ufl.udn.vn) và được cán bộ coi thi giám sát quá trình tham gia dự thi qua 

Zoom Meeting. 

Sinh viên phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi tham gia dự thi 

1. Chuẩn bị trước khi thi 

1.1. Yêu cầu về thiết bị, phần mềm, kết nối Internet 

- Thiết bị và phần mềm: 01 laptop hoặc 01 máy tính để bàn có tai nghe, 

microphone, webcam hoặc 01 điện thoại thông minh (smartphone). Thiết bị cần 

được cài đặt sẵn (1) ứng dụng Zoom Meeting (xem hướng dẫn tải và cài đặt Zoom 

Meeting tại đây) và (2) một trong các trình duyệt web như Firefox, Chrome, 

Coccoc,… 

Để thực hiện tốt bài thi, sinh viên nên chuẩn bị laptop hoặc máy tính để 

bàn để làm bài thi, không nên làm bài thi trên điện thoại di động vì có thể bị 

lỗi hiển thị trên giao diện làm bài thi.  

Sinh viên lưu ý phải thực hành sử dụng thành thạo các thao tác sử dụng 

Zoom Meeting (tham gia phòng họp theo link Zoom, đổi tên, bật/tắt Camera, 

micro, chat,…) 

- Kết nối Internet: Laptop/máy tính để bàn/smartphone có kết nối Internet tốc 

độ cao, ổn định trong suốt quá trình tham gia thi. 

1.2. Hướng dẫn thi trên hệ thống thi trực tuyến của Trường Đại học Ngoại 

ngữ 

- Sinh viên đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn các bước làm bài thi trên hệ thống 

thi trực tuyến của Trường Đại học Ngoại ngữ (Xem hướng dẫn tại đây).  

- Sinh viên tham gia thi thử trên hệ thống thi trực tuyến 

https://exams.ufl.udn.vn từ 12h00 đến 17h00 ngày 11/10/2021 bằng các tài khoản 

thi thử do Trường Đại học Ngoại ngữ cung cấp (Xem danh sách tài khoản thi thử 

tại đây). 

 

https://exams.ufl.udn.vn/
https://drive.google.com/file/d/1peevxlAYn68DnGMAaC8Qz7_CjTSlOcrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U4JMW06ds648DV8A7LIUHNT-8l91_JEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-em75lyeVf6ahPppbN13k3JRAz234sT/view?usp=sharing


2 
 

1.3. Một số quy định chung đối với sinh viên khi tham gia dự thi 

- Chuẩn bị chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có 

dán ảnh khác để xuất trình cho cán bộ coi thi (CBCT) khi vào phòng thi.  

- Chấp hành nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của CBCT. 

- Lựa chọn địa điểm phù hợp, yên tĩnh, giữ gìn trật tự trong quá trình thi. 

2. Hướng dẫn các bước tham gia dự thi 

2.1. Tra cứu lịch thi và truy cập vào phòng thi trên Zoom Meeting  

- Tra cứu lịch thi: Sinh viên xem lịch thi tại thông báo lịch thi trên website 

của Trường Đại học Kinh tế.  

- Truy cập vào phòng thi trên Zoom Meeting: Ít nhất 24 giờ trước giờ thi, Hội 

đồng thi sẽ gửi email cung cấp thông tin truy cập phòng thi trên Zoom Meeting đến 

tài khoản email của sinh viên đã được Nhà trường cấp (email @due.udn.vn).  

Yêu cầu sinh viên phải có mặt tại phòng thi trên Zoom Meeting 30 phút 

trước khi bắt đầu làm bài thi (theo thời gian đã được thông báo trong lịch thi) để 

hoàn tất thủ tục dự thi. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trên Zoom Meeting 

đúng thời gian quy định. Trường hợp sinh viên chưa hoàn tất thủ tục dự thi trước 

khi bắt đầu tính giờ làm bài sẽ không được tham gia dự thi. 

Sinh viên truy cập phòng thi bằng cách click vào link Zoom được cung cấp và 

đổi tên tham gia Zoom trước khi vào phòng thi theo cú pháp sau:  

Tên phòng thi_Số báo danh_Tên.Họ và tên đệm viết tắt 

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn An, số báo danh 0001, thi tại phòng 01 đặt tên 

tham gia phòng thi trên Zoom là: 01_0001_An.NV 
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- Sinh viên chọn biểu tượng phòng theo nhóm (Breakout Rooms) và chọn 

đúng phòng thi để vào thi. Trong trường hợp không hiển thị Breakout Rooms, sinh 

viên cần phóng to cửa sổ Zoom hoặc tìm Breakout Rooms bằng cách chọn 

nút More.  

 

 

 

 

 

Sinh viên chọn 

Breakout Rooms 
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- Sau khi vào phòng thi, sinh viên xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy 

thân có dán ảnh khác khi được CBCT yêu cầu kiểm tra. 

- Sinh viên lưu số điện thoại của CBCT được cung cấp vào đầu giờ thi và số 

điện thoại đường dây nóng (0236 3959 003; 0236 3221 037) để liên hệ khi gặp sự 

cố trong quá trình thi. 

2.2. Tiếp nhận tài khoản thi 

- Sinh viên được CBCT cung cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống thi 

trực tuyến của Trường Đại học Ngoại ngữ (https://exams.ufl.udn.vn) và thực hiện 

làm bài thi trên máy. 

- Sinh viên bảo mật tài khoản thi được cấp. Trong trường hợp không đăng 

nhập được, sinh viên cần báo ngay với CBCT để xử lý.   

- Sau khi đăng nhập, sinh viên cần kiểm tra thông tin Họ và tên trên giao diện 

phần mềm thi để đảm bảo đăng nhập đúng tài khoản thi; Tắt chức năng dịch tự 

động của trình duyệt web (nếu có) để không bị lỗi hiển thị khi vào đề thi. 

- Mỗi sinh viên chỉ được phép sử dụng 01 thiết bị để đăng nhập vào hệ 

thống thi trực tuyến. 

2.3. Làm bài thi 

- Khi CBCT thông báo bắt đầu làm bài thi, sinh viên chọn chức năng Thi – 

Kiểm tra trên giao diện phần mềm thi và chọn đề thi để bắt đầu làm bài thi. 

- Bài thi bao gồm 2 phần thi: phần thi tổng hợp NGỮ PHÁP, ĐỌC HIỂU, 

ĐÀM THOẠI, VIẾT gồm 75 câu trắc nghiệm và phần thi NGHE HIỂU gồm 25 

câu trắc nghiệm. 

Sinh viên nhấn nút Join 

để vào phòng thi theo 

lịch thi đã tra cứu 
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- Thời gian làm bài của từng phần thi là riêng biệt, nếu sinh viên làm xong 

trước thời gian quy định của phần thi tổng hợp thì thời gian thừa sẽ không được 

cộng thêm vào phần thi tiếp theo. 

- Đối với phần thi NGHE, hệ thống sẽ tự động phát Audio đề nghe, sinh viên 

phải nghe lần lượt theo từng nhóm câu hỏi, nếu sinh viên đang nghe mà chọn sang 

câu hỏi thuộc nhóm câu hỏi khác thì sẽ mất lượt nghe (file nghe sẽ bị đóng lại).   

- Sinh viên được tự do thay đổi phương án lựa chọn (với các câu hỏi lựa chọn) 

trong thời gian làm bài của từng phần thi.  

- Trong thời gian làm bài thi, sinh viên phải luôn bật Camera, không được rời 

khỏi màn hình, giữ gìn trật tự để CBCT giám sát trong suốt thời gian làm bài; 

Không sử dụng bất cứ một chương trình nào khác ngoài chương trình thi đang mở; 

không chép và phát tán đề thi dưới bất kỳ hình thức nào. 

2.4. Xác nhận hoàn thành bài thi 

- Sau khi hoàn thành bài thi, hệ thống sẽ hiển thị kết quả thi của sinh viên. 

Sinh viên phải chụp ảnh màn hình kết quả thi (sinh viên tìm hiểu cách chụp ảnh 

màn hình tùy theo thiết bị và hệ điều hành đang sử dụng) và đặt tên file ảnh chụp 

màn hình theo cú pháp: Tên phòng thi_Số báo danh_ Tên.Họ và tên đệm viết 

tắt 

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn An, số báo danh 0001, thi tại phòng 01 đặt tên 

file là: 01_0001_An.NV 

- Sinh viên gửi file ảnh chụp màn hình kết quả thi cho CBCT qua cửa sổ 

Chat trong phòng thi trực tuyến để báo cáo hoàn thành bài thi. Lưu ý: Trong cửa sổ 

chat, sinh viên chọn người nhận là CBCT (không chọn gửi tất cả). 

 



6 
 

- Sinh viên chỉ được phép rời khỏi phòng thi trực tuyến khi được CBCT 

xác nhận sinh viên đã hoàn thành bài thi và được phép rời khỏi phòng thi. 

3. Xử lý sự cố phát sinh  

- Sinh viên có trách nhiệm chuẩn bị thiết bị, phần mềm và đường truyền 

Internet đảm bảo hoạt động ổn định để được CBCT giám sát trong suốt thời gian 

làm bài thi và hoàn thành bài thi theo quy định. 

- Trường hợp đang làm bài thi xảy ra sự cố mất điện, mất kết nối Internet, 

thiết bị hỏng hoặc các trường hợp bất khả kháng khác cản trở sinh viên tiếp tục 

tham gia thi, sinh viên phải báo ngay cho CBCT qua Chat box trong Zoom 

Meeting (nếu có thể sử dụng) hoặc qua số điện thoại của CBCT đã được cung cấp 

đầu buổi thi. 

Sinh viên cần cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc thông tin khác (nếu có) cho 

CBCT để làm minh chứng. CBCT căn cứ vào minh chứng sinh viên cung cấp và 

tình hình thực tế, báo Hội đồng thi quyết định phương án xử lý. 

Hướng dẫn sinh viên xử lý một số sự cố kỹ thuật thường gặp khác: 

Sự cố Hướng xử lý 

Hiển thị thông báo hết 

lượt thi, không vào được đề 

thi 

Báo với CBCT qua Chatbox trong phòng thi (nhắn tin 

theo cú pháp: Tên đăng nhập – hết lượt thi). Sau khi được 

xử lý, đăng nhập lại để vào thi. 

Trường hợp CBCT yêu cầu sử dụng tài khoản dự 

phòng, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản dự phòng theo 

hướng dẫn của CBCT để tiếp tục thi. 

Đề thi không phát file 

audio của phần đề thi NGHE 
Nhấn F5 để tải lại trang hoặc đóng trình duyệt rồi mở 

lại. 

Nếu vẫn không phát được audio, báo với CBCT qua 

Chatbox trong phòng thi (cú pháp: Tên đăng nhập – lỗi 

file nghe) và chờ CBCT thông báo hướng xử lý. 

Hiển thị không đúng tên 

đề thi/ đồng hồ thời gian làm 

bài trên giao diện thi 

Nhấn F5 để tải lại trang hoặc đóng trình duyệt rồi mở 

lại. 

Hiển thị các ký tự lạ hoặc 

tiếng Việt trong nội dung đề 

thi (ngoài phần hướng dẫn 

làm bài bằng tiếng Việt) 

Tắt chức năng dịch tự động của trình duyệt. Nhấn F5 

để tải lại trang hoặc đóng trình duyệt rồi mở lại. 
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4. Xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi 

Việc xử lý sinh viên vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo các quy định 

hiện hành như tổ chức thi tập trung tại Trường (khi phát hiện sinh viên trao đổi bài 

với người khác, sử dụng tài liệu…). 

CBCT quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo và đình chỉ thi khi 

phát hiện sinh viên vi phạm quy chế thi. 

CBCT thông báo công khai nội dung hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi 

phạm quy chế thi, sau đó lập Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi. 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến hướng dẫn dự thi nêu trên, sinh viên liên hệ số 

điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được hỗ trợ. 

 

Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt kỳ thi này! 

 


