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THÔNG BÁO
Về việc công bố lịch thi phụ học kỳ 2B và lịch thi học kỳ hè
năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
Nhà Trường thông báo về việc công bố lịch thi phụ học kỳ 2B và lịch thi học kỳ hè
năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy, ĐH liên thông, ĐH
Văn bằng 2, như sau:
1. Thời gian công bố lịch thi phụ học kỳ 2B và lịch thi học kỳ hè
 Lịch thi phụ học kỳ 2B và lịch thi học kỳ hè sẽ được công bố lên tài khoản
cá nhân sinh viên vào ngày 18/08/2021.
 Sinh viên xem lịch thi cá nhân và lịch thi toàn trường được công bố tại
website: http://daotao.hutech.edu.vn/. Sinh viên đăng ký tham gia kỳ thi phụ
chọn HK2 để xem lịch thi phụ học kỳ 2B.
2. Hướng dẫn sinh viên vào phòng thi trực tuyến
 Sinh viên xem lịch thi cá nhân trên website: http://daotao.hutech.edu.vn/,
ghi nhớ tên học phần thi, ngày thi, giờ thi, mã phòng thi trực tuyến.
 Sinh viên mở phần mềm Google Classroom, gõ vào mã phòng thi tương
ứng.
 Sinh viên cần kiểm tra lại thông tin: tên học phần thi, ngày thi, giờ thi đúng
theo lịch thi cá nhân, sau đó, chọn vào đường link Google Meet để vào
phòng thi.
3. Thời gian cho sinh viên nộp đơn đăng ký nhận điểm I, xóa điểm I và
chuyển ca thi
 Đối với các học phần do phòng Đào tạo – Khảo thí xếp lịch thi và tổ chức
thi (lịch thi thể hiện trên trang cá nhân của sinh viên), sinh viên dùng tài
khoản trang web http://daotao.hutech.edu.vn/ để đăng nhập vào trang
http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/ sau đó tiến hành nộp đơn bằng hình
thức trực tuyến các trường hợp nhận điểm I, xóa điểm I, chuyển ca thi từ
ngày 18/08/2021 đến hết ngày 25/08/2021.
 Sinh viên vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn chi tiết từng loại đơn/phiếu trước
khi thực hiện.

 Trong thời gian nộp đơn trực tuyến, nếu có thắc mắc về các thao tác thực
hiện hoặc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào
tạo - Khảo thí theo số điện thoại: (028) 710 566 86.
 Đối với các học phần do Khoa/Viện/Trung tâm xếp lịch thi và tổ chức thi
(không thể hiện lịch thi trên trang cá nhân của sinh viên), sinh viên có nhu
cầu nhận điểm I, xóa điểm I, chuyển ca thi, vui lòng liên hệ trực tiếp
Khoa/Viện/Trung tâm tổ chức thi để được hướng dẫn chi tiết.
4. Triển khai thực hiện thông báo
 Khoa/Viện phổ biến thông báo đến từng lớp.
 Phòng Truyền thông thông báo lên website của Trường.
Nơi nhận:
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