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PHẦN 1: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI ONLINE 

( Dành cho Sinh viên) 

Bước 1: Truy cập link https://mydtu.duytan.edu.vn. Tiến hành Đăng nhập vào hệ thống  

 

Bước 2: Kích chọn eLearning để vào hệ thống Học tập Trực tuyến 

 

Bước 3: Bấm vào More Sites  Chọn Lớp thi ( ví dụ: TAPHUAN DE THI SAKAI) 

 

http://mydtu.duytan.edu.vn/
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Bước 4: Sau khi lớp Thi được hiển thị, Kích vào mục Online Classes (ở menu bên trái), click 

JOIN vào lớp học cần thi 
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LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

 SINH VIÊN BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG TÀI KHOẢN email @dtu.edu.vn để đăng 

nhập vào ZOOM (sinh viên nào chưa đăng ký tài khoản ZOOM bằng địa chỉ email đề 

nghị xem kỹ tài liệu tại mục HỌC TẬP=> Hướng dẫn sử dụng ZOOM (cho sinh viên) 

trên hệ thống myDTU và tiến hành đăng ký tài khoản ZOOM theo hướng dẫn) 

 Nếu không vào ZOOM  tham gia lớp thi (Giảng viên điểm danh) thì sẽ không được dự 

thi 

 Trong suốt quá trình thi phải mở ZOOM, luôn để camera chính diện khuôn mặt để Giảng 

viên quan sát quá trình thi trực tuyến 

Bước 5: Khi Giảng viên thông báo đến giờ làm bài (lúc này Sinh Viên mới thấy BÀI THI 

KẾT THÚC HỌC PHẦN của mình) 

- Sinh viên quay lại lớp cần thi ở hệ thống eLEARNING. Chọn mục TESTS & QUIZZES  

Bấm chọn BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Ví dụ FINAL_EXAM_IS253T_2021S) 
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Bấm nút “Begin Assessment” để BẮT ĐẦU  làm bài thi. 

 

Bước 6: Sinh viên tiến hành làm bài thi. Sau khi làm xong bài thi cả 02 phần: Phần trắc 

nghiệm và phần Câu hỏi trả lời ngắn, bấm “Submit for Grading” để nộp bài thi. 
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LƯU Ý QUAN TRỌNG:  

 Khi mở bài thi, sinh viên di chuyển chuột về phía cuối bài thi (ở Part 2), kiểm tra bài thi 

có nút SAVE và SUBMIT for GRADING không? Nếu không có 2 nút này thì phải 

thông báo cho Giảng viên coi thi ngay lập tức thông qua hệ thống ZOOM. 

 

 Trường hợp Sinh viên dùng điện thoại để làm bài kiểm tra, nếu font chữ bài kiểm tra bị 

bể mã Tiếng Việt, Sinh viên kích vào nút Switch to Full View ở phía cuối trang và sau 

đó chọn lại lớp học cần làm bài KIỂM TRA  

 Trong quá trình làm bài, trước khi bấm nút Save hoặc Submit for Grading, sinh viên 

phải chụp toàn bộ màn hình bài thi của mình và dán vào Word, để khi có trục trặc 

kỹ thuật, sinh viên lấy đó làm minh chứng cho quá trình làm bài của mình. 

 Trong quá trình làm bài sinh viên phải luôn luôn bấm nút Save để lưu bài thi để tránh 

sự cố mất bài. 

 Chỉ khi nào Sinh viên nộp bài thi mới bấm nút “SUBMIT for GRADING”  để kết thúc 

việc làm bài thi. 
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PHẦN 2: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP BÀI THI TỰ LUẬN 

LÀM TẠI NHÀ 

( Dành cho các Mã Môn thi Năm 3, 4, 5 & 6 & các Mã Môn thi Năm 1&2 có 

Làm bài Tự luận tại nhà) 

Bước 1: Truy cập link https://mydtu.duytan.edu.vn.Tiến hành Đăng nhập vào hệ thống  

 

Bước 2: Kích chọn eLearning để vào hệ thống Học tập Trực tuyến 

 

Bước 3: Bấm vào More Sites  Chọn Lớp thi  cần nộp bài Tự luận ( ví dụ: TAPHUAN DE 

THI SAKAI) 

 

http://mydtu.duytan.edu.vn/
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Bước 4: Mở mục Assignments, kích chọn Bài thi Tự luận cần làm 

 

 

 Hiển thị Giao diện màn hình có nội dung câu hỏi tự luận và chức năng để sinh viên trả lời 

câu hỏi tự luận như hình dưới: 
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Bước 5: Sinh viên tiến hành các thao tác sau trong giao diện màn hình này : 

- Sinh viên đọc kỹ nội dung Câu hỏi Tự luận ở mục Assignment Instructions hoặc Mở 

xem nội dung file đính kèm câu hỏi Tự luận ( nếu có). 

- Tiến hành làm phần tự luận ra file word hoặc theo hình thức mà Giảng viên yêu cầu. 

- Nộp bài thi tự luận và SUBMIT bài lên hệ thống. 

Lưu ý Cách đặt tên file bài tự luận khi nộp:  

Cách đặt tên bài tự luận ở nhà theo quy định như sau: FINAL_EXAM_[COURSE 

CODE][COURSE NUMBER][CLASS CODE]_[YEAR][SEMESTER: F/S/Su, F nếu là 

Fall, S nếu là Spring, Su nếu là Summer]_ESSAY_HOTEN_[5 số sau cùng Mã sinh 

viên] 

VÍ DỤ:  FINAL_EXAM_FIN301N_2021S_ESAY_TRANNHATVINH_52368.docx) 

- Sau khi upload file lên, Sinh viên CHÚ Ý PHẢI BẤM NÚT SUBMIT để nộp bài tự luận 

(Nhiều sinh viên upload file lên mà không bấm nút Submit, cuối cùng không có bài nộp). 
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