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1. Đăng ký hoãn thi 

- Đối tượng: Sinh viên không thể tham gia kỳ thi kết thúc học phần trực tuyến 

theo kế hoạch của Trường đối với tất cả các học phần vì những lí do bất khả 

kháng như bị cách ly tập trung, ở khu vực không có kết nối mạng Internet hoặc kết 

nối mạng Internet yếu, không có thiết bị cần thiết để tham gia thi (laptop hoặc máy 

tính để bàn có camera và micro, smart-phone) hoặc có thiết bị nhưng không đảm 

bảo yêu cầu theo quy định… 

- Thời hạn đăng ký: trước 08h00 ngày 17/08/2021. 

- Thủ tục đăng ký: Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên trang Web của 

Trường, vào mục Đăng ký hoãn thi trực tuyến, đọc hướng dẫn, nhập lý do hoãn thi 

và xác nhận đồng ý để được hoãn thi. 

2. Đăng ký Vắng phép 

- Đối tượng: Sinh viên không thể tham gia thi kết thúc học phần đối với một 

hoặc một vài học phần ngay trước ngày thi hoặc giờ thi vì những lý do bất khả 

kháng như xảy ra sự cố về thiết bị hoặc đường truyền Internet hoặc lý do sức khỏe 

và các lý do chính đáng khác.  

- Thời gian: Sinh viên phải thực hiện đăng ký ngay khi phát sinh sự cố về thiết 

bị hoặc đường truyền. Trường hợp đau ốm hoặc các lý do khác, sinh viên phải 

hoàn thành thủ tục đăng ký chậm nhất 3 ngày sau ngày vắng thi. 

- Thủ tục đăng ký: Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên trang Web của 

Trường, vào mục Đăng ký Vắng thi kết thúc học phần, đọc hướng dẫn, hoàn thành 

Đơn xin Vắng thi (đề nghị học phần đăng ký vắng thi, nêu lý do) và cung cấp (tải 

file) các minh chứng hợp lệ theo quy định. 

Đơn xin Vắng thi của sinh viên sẽ được xem xét, nếu có lý do chính đáng sinh 

viên sẽ được xem là Vắng phép. 



3. Xử lý các trường hợp sinh viên đăng ký hoãn thi, Vắng phép 

a. Sinh viên đã đăng ký hoãn thi, đăng ký vắng phép sẽ được Trường bố trí thi 

vào thời gian thích hợp. 

Lưu ý: Trường không tổ chức thi cho các sinh viên đã đăng ký hoãn thi, vắng 

phép theo yêu cầu riêng của từng sinh viên, có thể sinh viên sẽ phải thi các học 

phần hoãn thi, vắng phép vào kỳ thi kết thúc học phần tiếp theo. 

Do đó, sinh viên chỉ đăng ký hoãn thi, vắng thi trong tình huống bất khả kháng. 

b. Sinh viên không tham gia dự thi nhưng không thực hiện đăng ký Hoãn thi, 

Vắng phép theo hướng dẫn trên nếu được xem là vắng thi không có lý do và phải 

nhận điểm 0 đối với học phần vắng thi. 

Mọi thắc mắc trong nội dung Hướng dẫn trên, sinh viên có thể liên hệ Phòng 

Khảo thí và ĐBCLGD, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037. 

 


