
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THI MÔN CHUNG HÌNH THỨC  

TIỂU LUẬN/BÀI TẬP LỚN 

 

 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 cst.hnue.edu.vn (bắt đầu mở theo thời gian 

thông báo trong tài khoản cá nhân), chọn khóa học “Thi cuối kì môn chung (Tiểu 

luận/Bài tập lơn) – Học kỳ I năm học 2021 – 2022”  

 

 

 

 Tiếp theo chọn môn thi  để xem 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 

chủ đề trên trang cst.hnue.edu.vn. 

 

3. Chuẩn bị nộp bài:  

- Sinh viên làm bài và nộp bài bằng file mềm (định dạng word) lên hệ thống 

cst.hnue.edu.vn  

- Đặt tên file bài nộp theo định dạng:  Mã sinh viên_Họ và tên_mã môn học 

Ví dụ: 705000000_Nguyên Văn A_ POLI 202 



 

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

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

bước giống như lúc lấy chủ đề làm bài), chọn tiếp mục “Nộp bài tập lớn” để nộp file 

bài tập của mình lên hệ thống cst.hnue.edu.vn  (xem hướng dẫn các bước ở dưới) 

Lưu ý:  

- Sinh viên phải thực hiện đúng chủ đề được giao, các trường hợp làm sai chủ đề  

được giao đều không được tính điểm. 

- Sinh viên nộp duy nhất 01 file bài tập tương ứng với môn thi lên hệ thống 

cst.hnue.edu.vn 

- Sinh viên phải đặt đúng tên file bài tập theo định dạng đã hướng dẫn ở trên. 

- Kiểm tra lại file bài tập đúng với môn thi cần nộp, tránh nộp nhầm file.  

- Kiểm tra lại file bài tập xem có bị lỗi không, tránh trường hợp file bị lỗi khi chấm bài 

không mở được file. 
  



HƯỚNG DẪN NỘP BÀI THI 

Sinh viên truy cập vào hệ thống cst.hnue.edu.vn  rồi đăng nhập bằng tài khoản và mật 

khẩu đã được cung cấp, tiếp theo chọn khóa học  “Thi cuối kì môn chung (Tiểu 

luận/Bài tập lơn) – Học kỳ I năm học 2021 – 2022”, chọn môn thi cần nộp bài. 

 

 
 

tiếp theo chọn mục “Nộp bài tập lớn” để nộp file bài tập của mình lên hệ thống 

cst.hnue.edu.vn  

 

Bước 1 

Trên hệ thống học trực tuyến, lựa chọn mục Nộp bài tập lớn 

 

Bước 2 

Chọn vào nút Nộp bài tập 

1 

cst.hnue.edu.vn


 

 

Bước 3 

Lựa chọn biểu tượng mũi tên để lựa chọn bài thi (Có thể kéo thả tệp nếu sử dụng máy tính) 

 

Bước 4 

Lựa chọn mục Tải lên một tệp → Chọn tệp → Chọn tập tin cần nộp → Đăng tải tệp này 

2 

3 



 

Bước 5 

Sau khi đã lựa chọn được tập tin bài nộp sẽ có giao diện như bên dưới.  

Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất quá trình nộp bài. 

 

Bước 6 

Giao diện nộp bài thành công 

4 

5 



 

 

File nộp bài thành công 


