
 

TÀI LIỆU PHỔ BIẾN TẠI PHÒNG THI 
____________________________________ 

I. Thi Nghe, Đọc, Viết 
1. Sinh viên phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Sinh viên đến muộn 
(không theo đúng thời gian quy định) không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi, không 
được thi tiếp các buổi sau. 
2. Khi vào phòng thi, sinh viên phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a)  Xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) 
khi CBCT yêu cầu; 

b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết (mực đen hoặc xanh, bút chì đen); 
c) Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ 

khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, 
ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. 
Không được hút thuốc trong phòng thi; 

d) Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào 
giấy thi, giấy nháp; 

đ) Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký 
hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ. Các phần viết hỏng phải 
gạch chéo, không dùng bút xoá. Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành 
vi gian lận, không được xem bài của sinh viên khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi 
tài liệu khi làm bài; 

e) Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong 
phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý; 

g) Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài cho CBCT. Không làm được bài, 
sinh viên cũng phải nộp giấy thi. Khi nộp bài, sinh viên phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã 
nộp và ký tên xác nhận vào danh sách thi;  

h) Sinh viên không được ra khỏi phòng thi và khu vực thi trong thời gian thi trừ 
trường hợp vi phạm quy chế thi. Trường hợp đặc biệt do người phụ trách điểm thi quy 
định. 
3. Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị mời ra khỏi phòng thi và sẽ không được dự thi các 
môn tiếp theo. 
II. Thi Nói 
+ Sinh viên phải trật tự, không trao đổi, không nói chuyện riêng, chú ý nghe các hiệu lệnh 
của các thư ký và tuân thủ và thực hiện mọi chỉ dẫn, yêu cầu của thư ký. 
+ Gọi đến tên (kèm SBD) phải cầm giấy tờ tùy thân ra ngay bàn làm thủ tục (gọi đến lượt 
không ra sẽ xóa tên khỏi danh sách dự thi). 
+ Tại bàn làm thủ tục dự thi: Ký tên vào danh sách, điền đầy đủ chính xác thông tin, ngồi đúng 
vào ghế ngồi chờ. 
+ Khi đến khu vực hỏi thi nói: Đi theo hàng (đi nhẹ nhàng, không nói chuyện, không làm 
ồn ào) theo hướng dẫn của Cán bộ thư ký chấm và ngồi chờ thi theo quy định. 
+ Khi có hiệu lệnh vào ngay bản hỏi thi của mình, xuất trình Chứng minh thư nhân dân 
hoặc các giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) cho Cán bộ chấm thi. 
+ Khi hết thời thi theo quy định phải ra ngay khỏi phòng thi và ra về, không được trở lại 
khu vực thi. 
 


