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HƯỚNG DẪN THI 

Bài kiểm tra tư vấn xếp lớp tiếng Anh dành cho SV ĐHSP 

(Đợt thi ngày 25/01/2022) 

Với tính chất của bài kiểm tra tư vấn cho việc xếp lớp học tiếng Anh, Trường Đại 

học Ngoại ngữ rất mong các bạn sinh viên tham gia thi nghiêm túc, tự lực hoàn thành 

bài kiểm tra theo quy trình dự thi như sau: 

1. Danh sách thi, phòng thi: SV xem tại https://bit.ly/3IqVggs 

2. Để tham dự kỳ thi, thí sinh phải chuẩn bị đủ các điều kiện về thiết bị như 

sau: 

Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có webcam dùng để làm bài thi.  

(Thí sinh nên sử dụng headphone để thi phần Nghe, không nên sử dụng loa 

ngoài) 

Thiết bị làm bài thi cài đặt sẵn ứng dụng Zoom để tham gia vào các phòng thi 

trực tuyến để được hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình làm bài 

Phòng thi Zoom ID Mật khẩu 

01, 02, 03 531 610 8334 ksnn2021 

04, 05 238 544 1881 ksnn2021 

Trường hợp máy tính không có webcam, SV có thể dùng điện thoại để đăng nhập 

vào phòng thi trực tuyến qua Zoom để làm thiết bị giám sát thi và máy tính làm thiết bị 

làm bài thi. 

3. Quy trình thi: từ 14h00 ngày 25/01/2022 (thứ ba) 

Thời gian  Công việc Ghi chú 

14h00 + Thí sinh đăng nhập vào phòng thi trực tuyến qua phần 

mềm Zoom (Zoom_Name được đặt theo Số báo danh 

của SV) 

+ Xuất trình Thẻ SV, CMND/CCCD để CBCT kiểm tra, 

đối chiếu 

+ Nghe CBCT hướng dẫn, phổ biến quy định thi 

+ Khởi động trình duyệt web và truy cập phần mềm thi 

trên máy tính (https://exams.ufl.udn.vn) 

 

 

https://bit.ly/3IqVggs
https://exams.ufl.udn.vn/


Thời gian  Công việc Ghi chú 

14h20 + Thí sinh nhận tài khoản đăng nhập phần mềm thi từ 

CBCT (CBCT thông báo tài khoản đăng nhập qua 

phòng thi trực tuyến). 

+ Tiến hành đăng nhập vào phần mềm thi trên máy tính 

 

14h30 + Thí sinh vào chức năng [Thi – Kiểm tra] trên giao 

diện phần mềm thi để bắt đầu bài thi 

+ Thí sinh bắt đầu làm bài thi kỹ năng Ngữ pháp - Đọc 

hiểu (65 phút) 

+ Sau khi hoàn thành kỹ năng Ngữ pháp - Đọc hiểu, thí 

sinh [nộp bài] để tiếp tục bài thi kỹ năng Nghe hiểu (35 

phút) 

Lưu ý: 

- Phần Audio của đề thi nghe sẽ được chạy tự động, thí 

sinh chỉ được nghe 1 lần cho mỗi phần câu hỏi, do vậy 

cần thi theo đúng trật tự của đề thi. 

- Trường hợp vừa vào đề thi Nghe (hoặc nhóm câu hỏi 

phần thi Nghe) mà báo lỗi không tìm thấy file audio, TS 

thực hiện ngay F5 (reload) để tải lại file nghe, không 

nhấp vào phần nhóm câu hỏi nghe khác để mất lượt 

nghe.  

+ Sau khi hoàn thành bài thi Nghe và nộp bài, thí sinh 

cần kiểm tra lại [Lịch sử thi] để chắc chắn rằng mình đã 

hoàn thành bài thi. 

 

Trong 

quá trình 

làm bài 

thi, TS 

gặp sự cố 

thì liên hệ 

với 

CBCT 

qua 

phòng thi 

trực tuyến 

Zoom để 

được hỗ 

trợ 

 

16h10 + Thí sinh được rời khỏi phòng thi trực tuyến khi được 

CBCT cho phép (CBCT kiểm tra và xác nhận thí sinh 

đã hoàn thành bài thi) 

 

 

Mọi thắc mắc khác (nếu có) sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng 

giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ qua  

Điện thoại: 02363699322. hoặc Email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD 


