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PHẦN 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thí sinh có mặt tại phòng thi đúng

thời gian thi theo quy định để làm thủ tục dự

thi, đến muộn 05 phút (đối với phần lý

thuyết) và thời gian bắt đầu thi (đối với phần

thực hành) thì không được thi và coi như

vắng mặt không có lý do. Thứ tự các đại đội

lên phòng máy để thi do giáo viên chủ

nhiệm của Phòng Công tác Sinh viên thông

báo và điều hành.



2. Thí sinh phải mang, mặc đúng tác

phong, chấp hành sự huớng dẫn của giám

thị hành lang, cán bộ coi thi, kỹ thuật viên

máy tính.



3. Mỗi thí sinh được cấp 01 thẻ mã vạch

(dùng để thi cho cả 3 học phần). Thí sinh

kiểm tra thông tin trên thẻ mã vạch, nếu sai

thì về Phòng Đào tạo Trung tâm để chỉnh

sửa cho đúng thông tin của mình.

Khi đi thi thí sinh phải xuất trình thẻ mã

vạch và mang theo một trong các loại giấy tờ

sau: thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, các

giấy tờ hợp lệ khác để cán bộ coi thi kiểm

tra. Nếu không có đủ các giấy tờ trên sẽ

không được dự thi.



4. Trước khi vào phòng thi, thí sinh đưa

thẻ mã vạch vào đầu đọc mã vạch để điểm

danh và xác nhận thông tin thí sinh dự thi.

Trường hợp thí sinh làm mất thẻ mã

vạch sẽ không được cấp lại, phải viết tường

trình, kiểm điểm nộp cho Hội đồng thi tại

phòng thi mới được dự thi và phải có thẻ

sinh viên hoặc các giấy tờ hợp lệ khác để

đối chiếu thông tin.



5. Không được mang vào phòng thi tài

liệu, điện thoại, máy ảnh, phương tiện kỹ

thuật thu, phát, truyền tin, phương tiện sao

lưu dữ liệu, các thiết bị ghi âm, ghi hình,

thiết bị chứa đựng thông tin.

6. Vào phòng thi thí sinh tự tìm máy

tính để thi, thực hiện thao tác trên máy tính

theo đúng qui trình (có hướng dẫn sau).



7. Trong phòng thi, thí sinh phải tuân

thủ các quy định, giữ trật tự.

8. Suốt thời gian làm bài thí sinh không

được ra ngoài, trường hợp đặc biệt do cán

bộ coi thi quyết định. Thời gian làm bài:

HP1, HP2: 15 phút

HP3 (phần lý thuyết): 10 phút



9. Quá trình thi thí sinh phải bảo vệ bài

làm của mình, nghiêm cấm mọi hành vi gian

lận, không được trao đổi, xem bài của thí

sinh khác hoặc cho thí sinh khác xem bài

của mình.

10. Nếu cần hỏi cán bộ coi thi, kỹ thuật

viên máy tính điều gì, thí sinh phải đứng

dậy, hỏi công khai.



11. Thí sinh chỉ được phép sử dụng hệ

thống thi trắc nghiệm trên máy tính; ngoài ra

không được sử dụng bất cứ ứng dụng nào

khác của máy tính.

12. Trường hợp máy tính, thiết bị, phần

mềm thi gặp lỗi kỹ thuật phải báo ngay để

cán bộ coi thi, kỹ thuật viên máy tính xử lý,

không được tự ý sửa chữa, đổi máy khi

đang thi.



13. Nghiêm cấm mọi hành vi làm hỏng

máy tính, thiết bị, phần mềm thi. Nếu thí sinh

vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt

hại.

14. Thí sinh bị ốm đau bất thường phải

báo cáo để cán bộ coi thi xử lý.

15. Làm bài xong hoặc hết giờ làm bài

thí sinh giữ trật tự, khẩn trương rời khỏi

phòng thi.



16. Thi học phần 1 (HP1) xong thí sinh

không phải chờ để ký tên, việc ký tên vào

bảng điểm HP1 sẽ được tiến hành vào ngày

học chính trị kế tiếp (giảng viên khoa CT

hướng dẫn thí sinh thực hiện).

Thi học phần 2 (HP2) và lý thuyết học

phần 3 (HP3) sau khi thi xong, thí sinh về lại vị

trí tập trung chờ ký tên vào danh sách điểm

thi. Đại đội trưởng (Đại đội phó) ở lại gặp cán

bộ coi thi, nhận danh sách điểm thi đưa về

cho các thí sinh ký tên, sau khi ký tên xong

mang danh sách điểm thi nộp lại cho phòng

đào tạo Trung tâm.



17. Thí sinh dự thi (cả thi lại) phải ký tên

vào danh sách điểm thi đúng vị trí tên của

mình bằng bút mực hoặc bút bi màu xanh.

Trường hợp thí sinh ký nhầm sang chỗ ký tên

của thí sinh khác phải báo ngay với cán bộ coi

thi để xử lý. Thí sinh không ký tên hoặc nhờ

người khác ký hộ vào danh sách điểm thi

thì điểm thi sẽ không được công nhận.



18. Trường hợp phát hiện sai xót về

điểm thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ

coi thi (hoặc Phòng Đào tạo Trung tâm) để

xử lý (không được tự ý sửa chữa, tẩy, xóa

trong bảng điểm). Sau khi đã ký tên xác

nhận điểm thi mọi khiếu nại sẽ không được

giải quyết.

19. Thí sinh thi lần 1 không đạt yêu cầu

được thi lại lần 2 ngay sau buổi thi kết thúc,

nếu thi lại vẫn không đạt yêu cầu thì phải

học lại học phần đó.



PHẦN 2: XỬ LÝ VI PHẠM

1. Hình thức xử lý

Thí sinh vi phạm qui định thi đều phải

lập biên bản và tùy mức độ nặng nhẹ xử lý

theo các hình thức sau đây:

1.1. Nhắc nhở: Đối với thí sinh vi

phạm một trong các lỗi sau:

- Nhìn bài của thí sinh khác.

- Cho thí sinh khác nhìn bài của mình,

hoặc trao đổi với nhau.



1.2. Khiển trách: Đối với thí sinh vi

phạm một trong các lỗi sau:

- Đã được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục vi

phạm.

- Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ

25% số điểm thi của bài thi.



1.3. Cảnh cáo: Đối với thí sinh vi

phạm một trong các lỗi sau:

- Đã bị khiển trách một lần mà vẫn vẫn

tiếp tục vi phạm.

- Mang tài liệu vào phòng thi.

- Không phục tùng sự hướng dẫn,

quản lý, nhắc nhở của cán bộ coi thi.

- Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50%

số điểm của bài thi.



1.4. Đình chỉ thi: Đối với thí sinh vi

phạm một trong các lỗi sau:

- Đã bị cảnh cáo một lần mà vẫn tiếp tục

vi phạm.

- Sử dụng tài liệu khi thi.

- Mang vật dụng cấm vào phòng thi (dù

sử dụng hay chưa sử dụng).

- Có cử chỉ, hành động đe dọa, uy hiếp

thí sinh khác.

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị điểm 0 (không)

cho bài thi, phải ra khỏi phòng thi ngay

sau khi cán bộ coi thi lập xong biên bản.



1.5. Hủy kết quả thi: Đối với thí sinh vi

phạm một trong các lỗi sau:

- Thí sinh nhờ thi hộ và thí sinh thi hộ.

- Có hành vi cố ý làm hỏng máy tính,

thiết bị, phần mềm thi.

1.6. Các hình thức vi phạm khác bị

điểm 0:

- Thí sinh không nộp bài thi.

Việc xử lý kỷ luật phải được công bố cho

thí sinh biết. Trường hợp phải lập biên bản,

nếu thí sinh không chịu ký vào biên bản thì chỉ

cần cán bộ coi thi và mời một đại diện của lớp

ký tên là đủ.



2. Thẩm quyền xử lý

2.1. Hình thức nhắc nhở, khiển trách do

cán bộ coi thi quyết định.

2.2. Hình thức cảnh cáo, đình chỉ thi do

Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

2.3. Hình thức hủy kết quả thi, kết quả

học tập, các hình thức vi phạm bị điểm 0

(không), đình chỉ học tập do Ban Giám đốc

quyết định.



1. Chấm điểm

- Điểm thi các học phần được chấm

theo thang điểm 10.

- Điểm thi các học phần đạt 4,5 điểm,

được làm tròn thành 5 điểm.

PHẦN 3: CHẤM ĐIỂM, CÁCH TÍNH ĐIỂM 

THI VÀ THI LẠI



2. Cách tính điểm thi

2.1. Học phần 1 và học phần 2

- Đề thi gồm 20 câu hỏi (rải đều cho

các bài). Mỗi câu trả lời đúng được tính 0,5

điểm.

- Đạt yêu cầu khi thí sinh đạt 5 điểm

trở lên.



2.2. Học phần 3 (HP3)

- Đề thi lý thuyết gồm 10 câu hỏi (rải đều

cho các bài). Mỗi câu trả lời đúng được tính 01

điểm. Đề thi thực hành có đáp án tính điểm

cho từng động tác cụ thể.

- Điểm thi HP3 là điểm trung bình cộng

của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành,

với điều kiện thí sinh không bị điểm liệt (2 điểm

trở xuống) một trong hai phần thi lý thuyết

hoặc phần thi thực hành. Thi lần 1 bị điểm liệt

thì được thi lại lần 2.

- Đạt yêu cầu khi thí sinh đạt 5 điểm

trở lên.



3. Thi lại

3.1. Học phần 1 và học phần 2

- Thí sinh thi lần 1 không đạt yêu cầu, thì

được quyền thi lại lần 2 ngay sau khi kết thúc

buổi thi lần 1.

3.2. Học phần 3

- Thí sinh thi lần 1 không đạt yêu cầu phần

thi lý thuyết hoặc phần thi thực hành thì được

thi lại lần 2 ngay sau khi kết thúc buổi thi lần 1.

Việc có thi lại lần 2 hay không, do thí sinh tự

quyết định, nếu không thi lại thì lấy kết quả thi

lần 1 để tính điểm trung bình cộng cho HP3.



- Thí sinh thi lại lần 2 bị điểm liệt (2

điểm trở xuống) ở phần thi lý thuyết thì

không được dự thi phần thi thực hành, bị

điểm liệt ở phần thi thực hành thì không

được dự thi phần lý thuyết .

- Điểm thi lần 2 được lấy để tính điểm

trung bình cộng cho HP3. Trường hợp thí

sinh thi lần 2 bị điểm liệt (2 điểm trở xuống)

thì sẽ lấy điểm thi này là điểm trung bình

cộng cho HP3.



- Nếu họ và tên sai thì báo cán bộ cán

bộ coi thi tại phòng thi để chỉnh sửa ngay

tại phòng thi, còn các thông tin khác

- Thí sinh đi lên phòng thi theo cầu

thang giữa khu nhà giảng đường bên trái

và đi xuống theo cầu thang bên phải theo

hướng từ cột cờ nhìn lên.

- Thí sinh vào, ra khỏi phòng thi theo

đúng cửa qui định tại phòng thi.



PHẦN 4: MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN 

LƯU Ý THÊM 

- Phòng máy tính để thi HP1, HP2,

HP3 (lý thuyết) ở tầng 4 của khu nhà giảng

đường.

- Thí sinh đi lên phòng thi theo cầu

thang giữa khu nhà giảng đường bên trái

và đi xuống theo cầu thang bên phải theo

hướng từ cột cờ nhìn lên.

- Thí sinh vào, ra khỏi phòng thi theo

đúng cửa qui định tại phòng thi.

PHẦN 4: MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN 

LƯU Ý THÊM 

- Phòng máy tính để thi HP1, HP2,

HP3 (lý thuyết) ở tầng 4 của khu nhà giảng

đường.

- Thí sinh đi lên phòng thi theo cầu

thang giữa khu nhà giảng đường bên trái

và đi xuống theo cầu thang bên phải theo

hướng từ cột cờ nhìn lên.

- Thí sinh vào, ra khỏi phòng thi theo

đúng cửa qui định tại phòng thi.



- Trong phòng thi, khi nhập mã số sinh

viên vào phần mềm, sẽ hiện thông tin của

thí sinh lên trên màn hình máy tính, thí sinh

kiểm tra nếu thấy thông tin sai thì báo cáo

ngay cán bộ coi thi để chỉnh sửa kịp thời.

- Sau khi thi xong học phần 2, thí sinh

sẽ thi lý thuyết học phần 3 luôn (Các thao

tác giống như khi thi học phần 2 chỉ

khác ở trang thông tin thí sinh, mục môn

thi thí sinh sẽ chọn thi học phần 3)



PHẦN 5:  HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC 

TRÊN MÁY TÍNH KHI THI

1- Nhấp đúp chuột vào biểu tượng

thi trắc nghiệm

trên màn hình Desktop.

Phan mem dia CD(1)/Phan mem dia CD


2- Chương trình sẽ hiện ra giao diện đăng

nhập. Thí sinh nhập mã số sinh viên của mình

vào ô mã số thí sinh để vào chương trình.



3- Chương trình sẽ hiện ra thông tin thí sinh,

thí sinh chọn học phần thi và nhấn nút bắt đầu.



4- Chương trình sẽ hiện ra câu thứ nhất,

thí sinh có thể nhấn nút câu hỏi sau và câu hỏi

trước để xem các câu hỏi còn lại.



5- Sau khi suy nghĩ, thí sinh nhấp chuột

vào đáp án tương ứng với câu hỏi ở phần

bên dưới của chương trình.



5- Khi làm bài xong hoặc hết thời gian làm

bài, thí sinh nhấn nút kết thúc, chương trình sẽ

tính điểm và báo kết quả thi. Xem kết quả thi

xong thí sinh nhấn nút thoát, ra khỏi phòng thi.


