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HƯỚNG DẪN SINH VIÊN DỰ THI TRỰC TUYẾN  

HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

Thời gian Nội dung 

Trước ngày thi Sinh viên kiểm tra danh sách thi, thông tin cá nhân, thông tin phòng zoom 

đã được báo cùng lịch thi trên tài khoản của sinh viên. Đọc hướng dẫn qui trình 

thi và qui định thi, cài đặt các phần mềm theo yêu cầu trên thiết bị. 

- Chuẩn bị thiết bị:  

+ Máy tính/laptop/Ipad/điện thoại thông minh có camera, micro, loa, có 

cài đặt phần mềm Zoom.  

+ Đảm bảo pin/nguồn điện của thiết bị trong toàn thời gian thi.  

- Chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân: Chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên 

hoặc CMT/Căn cước công dân hoặc bằng lái xe. Sinh viên không có một trong 

những giấy tờ trên không được tham gia thi. 

- Chuẩn bị không gian thi, mạng internet: Chuẩn bị không gian thi đủ ánh 

sáng, yên tĩnh ít tiếng ồn, không có người qua lại khi thi. Sinh viên mặc trang 

phục thể thao theo qui định học trên lớp. Đảm bảo đường truyền mạng internet 

kết nối ổn định với thiết bị thi.  

Lưu ý: Nếu SV không đáp ứng được yêu cầu về thiết bị và mạng internet 

thì làm đơn hoãn thi gửi Khoa GDTC theo địa chỉ email tungdd@hnue.edu.vn 

(Xem mẫu đơn hoãn thi) 

Trước giờ thi 

20 phút 

- Sinh viên đăng nhập vào phòng thi Zoom (ID, mật khẩu phòng zoom đã 

được thông báo theo lịch thi trên tài khoản đào tạo của sinh viên); 

- Đặt tên hiện thị trên zoom theo quy đinh:  

                      Số phòng thi.số báo danh.Họ và tên.Mã môn thi 

Ví dụ: Môn Giáo dục thể chất 1, sinh viên Nguyễn Văn A, phòng thi Room 

1, số báo danh 10, mã môn thi PHYE 101, thì tên đăng nhập là:  

 1.10.Nguyễn Văn A. PHYE 101 

-  Sinh viên để điện thoại/máy tính sao cho camera có góc quay toàn cảnh 

sinh viên thực hiện bài thi. 

      - Ghi số điện thoại của cán bộ kỹ thuật. 

- Chờ cán bộ kỹ thuật chuyển vào các phòng thi theo lịch thi đã thông báo. 

- Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. 

- Khi vào phòng thi, thực hiện theo hướng dẫn của CBCT 
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Lưu ý: 

- Sinh viên phải bật cammera, micro 

- Sinh viên phải đặt tên hiện thị trên zoom theo đúng quy đinh 

Trước giờ thi 

05 phút 

- Thực hiện theo yêu cầu của CBHT, nghe phổ biến quy chế thi, quy trình thi 

Trong giờ thi - Sinh viên đã được mời vào các phòng thi, sau khi nghe phổ biến quy chế thi, 

quy trình thi phải giữ trật tự, chờ cán bộ trong phòng thi gọi lên bốc đề và thực 

hiện bài thi của mình. 

- Sinh viên chưa được gọi lên bốc đề để thi, tiếp tục chờ trong phòng zoom để 

cán bộ trong phòng thi gọi theo thứ tự. 

- Sinh viên bật camera, micro trong suốt quá trình thi 

Lưu ý: Khi có sự cố kỹ thuật SV gọi điện ngay cho cán bộ hỗ trợ kỹ thuật (số 

điện thoại đã được thông báo) để được hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết. 

Kết thúc bài thi Kết thúc bài thi, sinh viên chờ hướng dẫn của cán bộ trong phòng thi và thực 

hiện rời khỏi phòng thi theo thông báo của CBHT. 
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÀI ĐẶT , ĐĂNG NHẬP 

 PHẦN MỀM ZOOM  

 

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom 

1.1.Tải ứng dụng Zoom mới nhất 

 

Trên máy tính 

Vì Zoom là một ứng dụng miễn phí nên người sử dụng có thể truy cập vào trang 

chủ của ứng dụng này và tải về: https://zoom.us/download. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuỳ thuộc hệ điều hành của máy tính để chọn phiên bản Zoom phù hợp và tải về máy tính. 

Trên Smartphone 

Người dùng vào APP store hoặc CH Play tìm kiếm cụm từ Zoom Cloud Meetings và cài 

đặt ứng dụng Zoom vào điện thoại như các ứng dụng khác. 

1.2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom 

Trên Windows: Với phần mềm Zoom trên máy tính Windows thì việc cài đặt rất 

dễ dàng, sau khi tải về, người sử dụng chỉ cần chạy file cài đặt *.EXE, ứng dụng sẽ tự 

động được cài đặt vào máy tính. 

 Trên Smartphone: Vào APP store hoặc CH Play tìm kiếm cụm từ Zoom Cloud 

Meetings và cài đặt ứng dụng Zoom vào điện thoại như các ứng dụng khác  

1.3. Hướng dẫn đăng nhập, tham gia vào phòng Zoom 

https://zoom.us/download
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Lưu ý: Sinh viên đăng nhập vào phòng Zoom trước giờ thi 20 phút 

 

Bước 1: Mở ứng dụng Zoom trên điện thoại 

 

Bước 2: Sinh viên vào phòng Zoom lớn với các thông tin về ID, Passcode đã được cung 

cấp từ trước. Sinh viên đặt tên hiển thị trong phòng Zoom theo cú pháp:  

Số phòng thi.Số báo danh.Họ và tên. Mã môn thi 

 

Ví dụ: Môn Giáo dục thể chất 1, sinh viên Nguyễn Văn A, phòng thi Room 1, số báo 

danh 10, mã môn thi PHYE 101, thì tên đăng nhập là:  

 1.10.Nguyễn Văn A. PHYE 101 
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Tiếp theo, sinh viên chờ cho đến khi được duyệt và mời vào các phòng thi. 

 

2. Hướng dẫn làm thủ tục hoãn thi và mẫu đơn  hoãn thi 

Xem file đính kèm 

1 2 3 

1.10.Nguyễn Văn A. PHYE 101 


