
THÔNG BÁO 

Về lịch thi trực tuyến môn học Giáo dục thể chất  

học kỳ 2, năm học 2020-2021 

Kính gửi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 

Thực hiện Kế hoạch số 99/TB-TTTDTT ngày 17/9/2021 của Trung tâm Thể dục Thể 

thao về việc Tổ chức thi trực tuyến nội dung lý thuyết môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2, 

năm học 2020-2021. 

Trung tâm Thể dục Thể thao thông báo đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lịch thi 

lý thuyết môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2020-2021. Cụ thể:  

1. Đối tượng tham gia thi 

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang theo học học phần 2 (HP02) môn 

học Giáo dục thể chất tổ chức ở học kỳ 2, năm học 2020-2021 tại Trung tâm Thể dục Thể 

thao.  

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trực tuyến.  

3. Thời gian tổ chức:  

THỜI GIAN 
Nội dung thực hiện 

Ngày thi Ca dự thi Giờ 

I. THI THỬ 

07/10/2021 

Ca 1 
(17h30-18h20) 

17h30 Sinh viên có mặt tại phòng thi; 

17h30-18h00 
CBCT điểm danh và hỗ trợ sinh viên khi có  

sự cố về đăng nhập hệ thống phần mềm; 

18h00 Sinh viên bắt đầu làm bài; 

18h20 Sinh viên nộp bài. 

Ca 2 

(18h30-19h20) 

18h30 Sinh viên có mặt tại phòng thi; 

18h30-19h00 
CBCT điểm danh và hỗ trợ sinh viên khi có  

sự cố về đăng nhập hệ thống phần mềm; 

19h00 Sinh viên bắt đầu làm bài; 

19h20 Sinh viên nộp bài. 

II. THI CHÍNH THỨC 

14/10/2021 

Ca 1 

(17h30-18h20) 

17h30 Sinh viên có mặt tại phòng thi; 

17h30-18h00 
CBCT điểm danh và hỗ trợ sinh viên khi có  

sự cố về đăng nhập hệ thống phần mềm; 

18h00 Sinh viên bắt đầu làm bài; 

18h20 Sinh viên nộp bài. 

Ca 2 

(18h30-19h20) 

18h30 Sinh viên có mặt tại phòng thi; 

18h30-19h00 
CBCT điểm danh và hỗ trợ sinh viên khi có  

sự cố về đăng nhập hệ thống phần mềm; 

19h00 Sinh viên bắt đầu làm bài; 

19h20 Sinh viên nộp bài. 
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4. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị thi trực tuyến 

- Trước ngày thi sinh viên kiểm tra lại máy tính và đường truyền mạng. 

- Kiểm tra lại khung giờ thi để tránh trường hợp vắng thi. 

- Sinh viên vui lòng tại có mặt tại phòng thi đúng giờ và để sẵn thẻ sinh viên hoặc giấy 

tờ tuy thân bên mình. 

- Nếu sinh viên có trường hợp không hợp tác hoặc có thái độ không đúng với CBCT sẽ 

bị coi như vi phạm quy chế thi. 

- Tổ chức thi thử, thi chính thức sẽ được thi tại địa chỉ http://tttdtt.uit.edu.vn (tên tài 

khoản đăng nhập và mật khẩu đã được gửi cho sinh viên thông qua Phòng Đào tạo của 

trường). Sinh viên nên thực hiện đổi mật khẩu mặc định được gợi ý ban đầu (theo danh sách 

đính kèm). 

- Sinh viên sẽ được cấp cho một mã đường link truy cập vào Google Meet để cho 

CBCT dễ dàng giám sát trong quá trình thi (đường link có trong file kế hoạch đính kèm). 

5. Hướng dẫn sinh viên thay đổi mật khẩu tài khoản thi trực tuyến 

- Bước 1: Sinh viên đăng nhập tài khoản thi trực tuyến sau khi nhận được account tại 

địa chỉ http://tttdtt.uit.edu.vn 

- Bước 2: Chọn nút mũi tên ở biểu tượng kế bên tên tài khoản >> Xem hồ sơ 

- Bước 3: Chọn Sửa hồ sơ cá nhân 

- Bước 4: Nhập mật khẩu mới vào ô và nhấn phím Enter 

- Bước 5: Chuyển xuống cuối trang web, chọn Cập nhật hồ sơ 

6. Hướng dẫn sinh viên tham gia thi trực tuyến 

- Bước 1: Sinh viên tham gia thi sẽ đăng nhập cùng lúc qua 2 hệ thống sau 

1.1 Sinh viên đăng nhập vào Google Meet theo đường link đã được cấp; 

1.2 Sinh viên đăng nhập vào website có địa chỉ http://tttdtt.uit.edu.vn với tài khoản và 

mật khẩu đã được cấp.  

Nếu có sự cố gì trong quá trình trên phải báo ngay cho CBCT để được giải quyết. 

- Bước 2: Sinh viên bắt đầu làm bài thi theo lịch thi (trong quá trình làm bài, CBCT có 

thể gọi ngẫu nhiên bất kỳ sinh viên nào bật camera và micro để kiểm tra quá trình làm bài). 

- Bước 3: Khi làm bài xong sinh viên có thể chủ động bấm “nộp bài” hoặc hệ thống 

website http://tttdtt.uit.edu.vn sẽ tự động nộp bài nếu hết thời gian thi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi trực tuyến học phần môn học Giáo dục thể chất học kỳ 

2, năm học 2020-2021, Trung tâm kính đề nghị Nhà trường thông báo đến cho sinh viên biết 

để thực hiện. 

Trân trọng./. 
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