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1. Nhận chủ đề và các hướng dẫn thực hiện 

- Chủ đề phân công cho mỗi sinh viên thực hiện được thông báo trong tài khoản cá 

nhân của sinh viên. 

-  Sinh viên truy cập vào hệ thống fitel.hnue.edu.vn (bắt đầu mở  theo thời gian thông 

báo trong tài khoản cá nhân), chọn môn học , chọn tiếp mục “Thi cuối kỳ” , tiếp theo 

chọn mục “Đề thi cuối kỳ” để tải danh mục, nội dung chủ đề và các hướng dẫn liên 

quan. 

2. Làm bài 

- Sinh viên thực hiện làm bài tập lớn theo chủ đề được phân công và theo đúng các 

yêu cầu về biểu mẫu, qui cách,.. và thời gian nộp bài của môn học được đăng cùng 

danh mục chủ đề trên trang fitel.hnue.edu.vn. 

- Sau khi hoàn thành, sinh viên tiến hành chạy kiểm tra trên phần mềm Tunitin và 

chụp thông số đưa vào trang 2 của file Thông tin sinh viên và chịu trách nhiệm với 

số liệu quét. 

3. Chuẩn bị nộp bài: 

- Sinh viên chuẩn bị 01 file nén (Winrar hoặc Win zip) đặt tên theo định dạng Số báo 

danh_Họ tên SV trong đó gồm 3 file: 

  + File thứ nhất: Thông tin sinh viên (theo mẫu) đặt tên theo định dạng Số báo 

danh_Họ tên SV_TT 

+ Fle thứ 2: Bài làm của sinh viên dạng Word. Đặt tên theo định dạng đặt tên 

theo định dạng  Số báo danh_Họ tên SV.  

+ File thứ 3: Bài làm của sinh viên dạng PDF đặt tên theo định dạng  Số báo 

danh_Họ tên SV. 

Lưu ý: Trongnội dung file bài làm tuyệt đối không được có thông tin cá nhân của 

sinh viên 

4. Nộp bài lên hệ thống fitel.hnue.edu.vn 

 - Sinh viên sau khi tạo một file nén (bằng phần mềm winrar hoặc winzip) trong đó 

có chứa file bài làm (dạng Word và PDF) và file thông tin sinh viên. Đặt tên file nén  

theo định dạng: Số báo danh_Họ tên SV (Ví dụ: 09_Nguyên Văn A) 

- Sinh viên truy cập vào hệ thống fitel.hnue.edu.vn, chọn môn thi cần nộp bài, chọn 

tiếp mục “Thi cuối kỳ” (các bước giống như lúc lấy chủ đề làm bài) 

- Tiếp theo chọn mục  “Nộp bài tập lớn cuối kỳ”  để nộp file nén có chứa file bài 

làm và file thông tin của mình lên hệ thống fitel.hnue.edu.vn theo đúng thời hạn qui 

định. 


