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

 

1. Yêu cầu thiết bị, phần mềm  

- Thiết bị: Sinh viên sử dụng laptop hoặc máy tính để bàn hoặc Smart-phone có 

ứng dụng Zoom Meeting đã được tải, cài đặt sẵn trên máy tính và một trong các 

trình duyệt web như Firefox, Chrome, Coccoc… trên thiết bị tham gia dự thi. 

Khuyến khích sinh viên sử dụng laptop hoặc máy tính để bàn. 

- Laptop/máy tính để bàn có kết nối internet tốc độ cao hoặc smart-phone có kết 

nối 4G tốc độ cao, ổn định trong suốt quá trình tham gia thi. 

- Đảm bảo đăng nhập được vào tài khoản cá nhân trên hệ thống E-Learning của 

Trường. 

2. Quy định chung đối với sinh viên 

1. Tra cứu lịch thi và tham gia dự thi đúng thời gian quy định. 

2. Chấp hành nghiêm túc quy chế thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. 

3. Thực hiện việc ghi hình và âm thanh (quay video) quá trình làm bài thi của 

mình thông qua ứng dụng Zoom Meeting, lưu và gửi video về trường sau khi kết 

thúc làm bài theo hướng dẫn. 

4. Thông báo kịp thời đến cán bộ coi thi khi gặp những sự cố kỹ thuật phát sinh 

trong quá trình thi. 

3. Hướng dẫn tham gia thi 

3.1. Tra cứu lịch thi: 

- Sinh viên xem lịch thi tại thông báo lịch thi trên website của Trường.  

- Trước ngày thi, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại trang 

https://due.udn.vn, vào mục “Tra cứu lịch thi” trong “Trình đơn cá nhân” để xác 

định ngày, giờ thi cụ thể.  

3.2. Ghi hình, ghi âm quá trình làm bài bằng Zoom  

Trước giờ bắt đầu thi ít nhất 15 phút, sinh viên thực hiện mở phần mềm 

Zoom Meeting để bắt đầu thực hiện việc ghi hình và âm thanh (quay video) theo các 

thao tác hướng dẫn cụ thể sau đây: 

https://due.udn.vn/


Bước 1. Mở phần mềm Zoom Meeting đã cài sẵn trên máy  Chọn “Đăng 

nhập (Sign In)”  Chọn “Đăng nhập bằng Google”  chọn tài khoản due.edu.vn 

hoặc Gmail của mỗi sinh viên  nhấn chọn “Tiếp theo”, “Mở”, cho đến khi xuất 

hiện hộp thoại Zoom Meeting. 

 

 



Bước 2. Tạo cuộc họp mới và bấm chọn tham gia.  

Chọn “Cuộc họp mới (New Meeting)”  xuất hiện cuộc họp Zoom Meeting. 

 

Sinh viên lưu ý phải chọn chế độ bật camera và mở âm thanh máy tính để 

ghi lại toàn bộ hình ảnh và âm thanh trong quá trình làm bài thi. 

Bước 3. Bấm chọn ghi hình (Record)  

 

 

 

 

Bấm chọn Record 
Luôn hiện chế độ mở 

ghi hình và ghi âm 



Bước 4. Bấm chọn “Chia sẻ màn hình” (Share - Screen) trên giao diện Zoom. 

 

Lưu ý: Nếu quá trình ghi hình và âm thanh bị gián đoạn (bị thoát khỏi Zoom 

vì nhiều lý do khác nhau), sinh viên cần nhanh chóng lưu file video và kết nối lại 

Zoom như hướng dẫn trên đây để tiếp tục ghi hình và âm thanh quá trình làm bài 

của mình. 

3.3. Làm bài và nộp bài thi 

- Sau khi đã thiết lập xong việc ghi hình, ghi âm và chia sẻ màn hình trên ứng 

dụng Zoom như hướng dẫn ở trên, sinh viên đăng nhập vào hệ thống E-learning của 

Nhà trường tại địa chỉ: http://elearning.due.udn.vn 

- Chọn vào lớp học phần sẽ tham gia thi trắc nghiệm. 

- Tiếp tục chọn vào mục Thi kết thúc học phần để tham gia thi. 

 

http://elearning.due.udn.vn/


 

- Đọc kỹ các hướng dẫn, số lượng câu hỏi thi và thời gian cần hoàn thành theo 

quy định. Sinh viên chỉ được tham gia 1 lần thi duy nhất. 

- Kích vào nút “Bắt đầu kiểm tra” để bắt đầu thi và bắt đầu tính giờ làm bài. 

Lưu ý: Trong suốt quá trình làm bài, sinh viên phải đảm bảo camera và micro 

luôn ở chế độ bật và việc ghi hình, ghi âm phải được thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn làm bài: 

- Đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn (kích) vào câu trả lời (đáp án) đúng. 

- Sử dụng nút “đi đến câu tiếp theo” khi muốn chuyển đến câu hỏi tiếp theo. 

- Sử dụng nút “quay lại câu trước đó” để quay lại câu hỏi trước đó để trả lời 

hoặc điều chỉnh câu trả lời đã thực hiện. 

 



- Trong quá trình làm bài sinh viên nên chú ý về số lượng câu đã làm, chưa làm 

và thời gian làm bài còn lại.  

- Khi đến câu hỏi cuối cùng của đề thi: 

+ Nếu trả lời xong tất cả các câu hỏi và không cần điều chỉnh gì thêm, sinh viên 

có thể kích chọn “Kết thúc bài làm” và chọn tiếp “nộp bài và kết thúc”. 

Lưu ý: sau khi đã chọn nộp bài, mặc dù thời gian làm bài vẫn còn sinh viên cũng 

không thể quay lại bài thi để làm tiếp hoặc điều chỉnh câu trả lời. 

+ Nếu chưa trả lời hết các câu hỏi và muốn quay lại bài làm để tiếp tục làm bài, 

sinh viên chọn “quay lại làm bài tiếp”. 

- Khi kết thúc thời gian làm bài, hệ thống sẽ khóa và sinh viên không thể tiếp tục 

làm bài thi. Bài làm của sinh viên sẽ được tự động lưu vào hệ thống. 
 

 

- Kích vào “Finish review” để kết thúc và thoát ra khỏi E-learning. 

 

  



3.4. Lưu và nộp file video quá trình thi 

Khi làm và nộp bài thi xong, sinh viên thoát khỏi chế độ Record và tắt ứng 

dụng Zoom. Zoom sẽ tự động lưu file video. 

File video sẽ xuất hiện trên màn hình, sinh viên lưu lại video này trên máy tính 

cá nhân và đặt tên file video theo cứ pháp: 

<Tên lớp thi_ Họ và tên sinh viên> 

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, lớp thi STA3001_44K04 đặt tên 

file video là:  

                         STA3001_44K04_Nguyen Hoang Tuan Anh 

Trường hợp quá trình làm bài được lưu trên nhiều hơn 1 video (do bị gián đoạn 

trong quá trình ghi hình và âm thanh, phải kết nối lại Zoom), sinh viên thực hiện lưu 

trên nhiều file theo thứ tự như sau: 

                         STA3001_44K04_Nguyen Hoang Tuan Anh_1 

STA3001_44K04_Nguyen Hoang Tuan Anh_2 

… 

Sau khi nộp bài thi xong, sinh viên phải nộp video ghi hình và âm thanh quá 

trình làm bài thi của mình về cho Phòng Khảo thí và ĐBCLGD theo đường link 

được cung cấp trên E-Learning trước khi bắt đầu thi. 

Lưu ý:  

- Sinh viên phải thực hiện việc gửi video theo quy định trên chậm nhất 12 giờ 

sau khi kết thúc thời gian làm bài mới được xem là hoàn thành bài thi. 



- Sinh viên phải lưu lại video trên máy tính cá nhân và phải cung cấp cho 

Trường khi được yêu cầu. 

3.5. Xử lý sự cố phát sinh  

Sinh viên có trách nhiệm chuẩn bị thiết bị và đường truyền Internet đảm bảo 

thông suốt để thực hiện được bài thi, đồng thời ghi hình và âm thanh quá trình làm 

bài thi của mình. 

Trong quá trình làm bài thi, nếu xảy ra sự cố đột ngột về thiết bị hoặc đường 

truyền Internet (thiết bị hỏng, tắt kết nối Internet, tắt màn hình, camera, micro…) 

ảnh hưởng đến việc làm bài thi của sinh viên hoặc quá trình ghi hình và âm thanh 

theo quy định, sinh viên phải liên hệ thông báo ngay với giảng viên trực thi E-

Learning (được cung cấp trên E-Learning trước khi bắt đầu thi) hoặc số điện thoại 

đường dây nóng 0915 557 357 hoặc 0236 3959 003 để được hướng dẫn xử lý.  

 

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


