
 
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN  

KHI THAM GIA THI HỌC KỲ 01 NĂM 2022 (Học kỳ Đầu năm 2022) 
(Hình thức thi vấn đáp trực tuyến trên Microsoft Teams – MS Teams) 

 
1. Có mặt trước giờ bắt đầu thi (ghi trong lịch thi) 30 phút; có mặt sau giờ bắt đầu thi, thì 

không được thi, coi như vắng mặt và bị điểm thi là 0. 

2. Có thẻ sinh viên UFM hay chứng minh nhân dân hay căn cước công dân hay giấy tờ 
khác có hình. 

3. Có máy tính để bàn hay máy tính xách tay cài đặt phần mềm MS Teams, kết nối Internet, 
bật chức năng Camera, Micro, loa, tai nghe. Sinh viên phải tự phòng ngừa các rủi ro xảy ra trong 
khi thi như máy tính hư, mất điện, … 

4. Học ở lớp có mã lớp học phần nào, thi ở lớp có mã lớp học phần đó (Sinh viên cần chú 
ý thêm để tránh nhầm lẫn khi vào MS Teams thi: Giảng viên giảng dạy và giảng viên chấm thi của 
một mã lớp học phần thường khác nhau, nên sinh viên cần phải xem kỹ Lịch thi để vào đúng nơi 
mã lớp học thi đã được giảng viên chấm thi tạo mới trong MS Teams). 

5. Không rời khỏi phòng, nhóm đã được phân khi chưa được sự cho phép của cán bộ chấm 
thi. 

6. Vắng thi không được dự thi ở lớp có mã lớp học phần khác và bị điểm thi là 0. Trường 
hợp đặc biệt; vắng thi có lý do chính đáng (bệnh, tại nạn) kèm minh chứng và đã phản hồi cho cán 
bộ chấm thi 1,2 của lớp học phần thi, chậm nhất kết thúc buổi thi; sẽ được giải quyết cho thi vào 
buổi dự trữ cuối đợt thi các học phần kỹ năng mềm của học kỳ thi. 

7. Đối với kỹ năng Tìm việc, khi thi phải có một bộ hồ sơ tìm việc (bằng giấy và bằng file 
pdf hay file hình) đã được chuẩn bị trước. 

8. Tất cả sinh viên tham gia thi phải mặc đồng phục UFM. 

Gỉải thích thêm mục 8: Quy định mặc đồng phục để ghi hình lưu dữ liệu thi có bật Camera 
cho nghiêm túc. Trường hợp không thể có đồng phục, sinh viên trình bày lý do với cán bộ chấm 
thi vào đầu giờ thi để được giải quyết cho thi. 

F Thắc mắc liên hệ Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng:  
ü Địa chỉ: Phòng A.306 – Số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. 

HCM. 
ü Điện thoại: (028)38729233 (nội bộ 381 hay 389) hay 0938817913 hay 0395202234 
ü Website Viện NCKTUD: https://iae.ufm.edu.vn 
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