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5.2.7. SV/HV dự thi 

 - SV/HV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất là 20 phút để làm thủ tục dự 

thi. SV/HV đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi thì sẽ không được dự thi. 

 - Khi vào phòng thi, SV/HV phải nghiêm túc tuân thủ các quy định sau: 

 + Xuất trình thẻ SV/HV để CBCT kiểm tra (không được dùng các loại thẻ khác 

thay thế). Trong trường hợp không có thẻ SV/HV phải viết giấy cam đoan, trong 

vòng 3 ngày SV/HV phải mang thẻ đến phòng ĐBCL&KT để hoàn tất thủ tục xác 

nhận. Nếu SV/HV không tới trình thẻ, bài thi sẽ không được tính điểm. 

 + Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy 

tính điện tử không có thẻ nhớ, không có chức năng soạn thảo văn bản và các giáo 

trình, tài liệu (nếu đề thi cho phép). 

 + Không được mang vào phòng thi các tài liệu (nếu đề thi không cho phép), 

máy vi tính xách tay, giấy than, bút xóa, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, 

ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật 

dụng khác. Trường hợp đặc biệt, theo yêu cầu của đề thi, SV/HV có thể được đưa 

vào phòng thi một số biểu bảng, tài liệu và máy tính để thuận lợi cho việc làm bài 

thi.    

 + Trước khi làm bài thi SV/HV phải ghi đầy đủ họ tên, mã SV/HV vào giấy thi, 

giấy nháp và nhất thiết phải yêu cầu CBCT ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy 

nháp. 

 + Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm 

ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài thi bằng hai màu mực hoặc bằng bút màu đỏ. 

Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được 

xem bài của SV/HV khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài. 

 + Phải giữ gìn trật tự trong phòng thi. Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công 

khai. Trường hợp SV/HV bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng phải 

tạm thời ra khỏi phòng thi thì SV/HV báo cho CBCT xử lý. 

 + Khi hết giờ thi SV/HV phải lập tức dừng làm bài và nộp bài thi theo yêu cầu 

của CBCT. Không làm được bài, SV/HV cũng phải nộp bài thi. Khi nộp bài, SV/HV 

phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào danh sách dự thi. SV/HV chỉ được 

ra khỏi phòng thi khi đã hoàn thành xong các thủ tục thi và CBCT cho phép ra về. 

 


