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HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC DỰ THI BÀI THI ONLINE 

Hội thi tìm hiểu về AUN-QA và hệ thống đảm bảo chất lượng năm 

2019 

 

Các bước thực hiện bài thi: 

 

1. Đăng nhập 

Bước 1: Vào trang http://exam.hcmute.edu.vn/ , tại góc trên bên phải click vào “Log 

in” hoặc “Đăng nhập” 

 
 

Bước 2: Nhập username và password để đăng nhập: 

- Username của CBVC mặc định là email cán bộ viên chức; 

- Password do cá nhân đặt. 
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Lưu ý: Nếu chưa có password hoặc có password nhưng quên. Click “Forgotten your 

username or password?” 

Điền email SV/Email CBVC vào ô Email address, rồi click “Search”, tiếp theo click 

“Continue” 

 
 

Để lấy lại mật khẩu, đăng nhập vào email cá nhân đã điền để xác nhận 

Trong hộp thư có email của “Admin User” (ic@hcmute.edu.vn) 

Click vào địa chỉ xác thực reset password. 

Lưu ý: Nếu là CBVC mới chưa có tài khoản xin CTCĐ BP gởi danh sách nội dung bao 

gồm Họ Tên và địa chỉ mail gởi về VP Công Đoàn để tạo tài khoản mới. 
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Thực hiện đặt password mới và xác thực lần 2. 
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2. Thực hiện bài thi: 

 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, kéo xuống phía dưới, bên dưới các khóa học hiện có 

(Available courses), click vào All courses/Các kỳ thi khác / Hội thi tìm hiểu về AUN-QA 

và hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2019 (tuần 1) theo link sau: 

 (http://exam.hcmute.edu.vn/course/view.php?id=212) 

Bước 2: Chọn:  

 
 

Nhập mã ghi danh vào cuộc thi:”congdoan2019” vào ô self-enrolment key để vào 

tham dự cuộc thi. 

 

Bước 3: Thực hiện bài thi gồm 20 câu hỏi trong thời gian tối đa 15phút. Không giới 

hạn số lần làm bài, lấy điểm bài thi có kết quả cao nhất. Click next để tiếp tục thi trang 

tiếp theo.  

Thời gian làm bài thi là 15 phút được đồng hồ đếm ngược khi vào trang thi. 

 

Bước 4: Kiểm tra lại bài thi: sau khi làm xong bài thi, click Next, hệ thống sẽ để người 

thi xem lại bài thi của mình có sót câu nào không. 

Nếu không sai sót gì, người thi tiến hành nộp bài là xong. 

Khi hết giờ làm bài mà thí sinh chưa hoàn thành xong 20 câu hỏi, hệ thống sẽ tự động 

nộp bài (submit) cho thí sinh. 
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