
HƯỚNG DẪN 

SINH VIÊN THI TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG HỖ TRỢ 

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ELEARNING 

1. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ 

- Thí sinh truy cập vào hệ thống Elearning và Google Meet trước thời gian làm bài 

khoảng từ 10 - 15phút để thực hiện điểm danh và nghe phổ biến quy chế thi. 

- Thí sinh tuân theo chỉ dẫn của cán bộ coi thi trong quá trình thi. 

- Thí sinh luôn bật camera và quay màn hình bài làm trong quá trình thi. 

Đăng nhập: Thông tin cần thiết để đăng nhập do cán bộ coi thi cung cấp bao gồm: 

o Tài khoản/Mật khẩu Gmail của VKU đã cung cấp 

o Link vào lớp học phần có tổ chức thi 

o Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu đăng nhập vào suất thi 
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- Khi có hiệu lệnh từ Cán bộ coi thi, thí sinh click vào nút BẮT ĐẦU KIỂM TRA 

- Thí sinh nhập mật khẩu mà cán bộ coi thi cung cấp, thí sinh có thể thực hiện các 

thao tác sau đây: 

o Làm bài thi 

o Nộp bài thi 
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2. THÍ SINH BẮT ĐẦU LÀM BÀI THI 

- Sau khi đăng nhập thành công, cửa sổ làm bài xuất hiện 

 

- Thí sinh nhấn nút chọn câu hỏi để trả lời từ danh sách các câu hỏi ở bên trái, mỗi 

câu hỏi có hai trạng thái  

o Câu hỏi chưa được trả lời, đánh dấu ô màu trắng 

o Câu hỏi đã trả lời, đánh dấu nửa ô màu xám 

- Thí sinh có thể xem và thay đổi câu trả lời cho câu hỏi đã được trả lời trước đó. 

 

3. NỘP BÀI THI 

- Nộp bài: Sau khi hoàn thành bài làm, thí sinh có thể xem lại các câu hỏi đã làm. 

Nhấn nút NỘP BÀI VÀ KẾT THÚC để kết thúc bài thi và hiển thị điểm số của 

mình. 
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CHÚ Ý:  

- Điều kiện để thí sinh đăng nhập vào hệ thống là buổi thi ở trạng thái ĐANG DIỄN 

RA, thí sinh ở trạng thái CHƯA ĐĂNG NHẬP hoặc ĐƯỢC ĐĂNG NHẬP LẠI. 

- Trong trường hợp thí sinh không nhấn nút nộp bài, hệ thống tự động thu bài và tính 

điểm khi hết giờ làm bài. 

- Toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh đều được ghi nhận trong hệ thống. 

- Vì sự cố ngoài ý muốn phải tắt và mở lại bài làm, hoặc phải đổi máy tính làm bài, 

thí sinh cần báo với cán bộ coi thi để được cấp phép đăng nhập lại vào hệ thống. 

- Bài làm chỉ được nộp duy nhất một lần. Sau khi nhấn nút nộp bài, thí sinh không 

thể mở lại bài làm của mình. 


