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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách thức dự thi 

Học phần Giáo dục thể chất bằng hình thức nộp video 

 

 

Để giúp học sinh, sinh viên dự thi học phần Giáo dục thể chất bằng hình thức 

nộp video được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. 

Nhà trường Thông báo hướng dẫn học sinh, sinh viên các bước dự thi, cụ thể 

như sau: 

1. Bước 1: Nhận đề thi 

Đúng giờ thi theo lịch, thí sinh truy cập địa chỉ email cá nhân được Trường 

cấp, để nhận đề thi. 

2. Bước 2: Thực hiện bài thi 

- Chuẩn bị bài dự thi: Căn cứ yêu cầu đề thi, thí sinh chuẩn bị bài dự thi. 

- Ghi hình bài dự thi: Khi đã sẵn sàng thực hiện bài thi, thí sinh sử dụng điện 

thoại (smartphone) làm phương tiện ghi hình bài thi của mình theo đúng yêu cầu 

và quy định. 

- Các yêu cầu của video bài thi: 

+ Thí sinh mặc đồng phục thể dục khi thực hiện bài thi. 

+ Video bài thi phải đảm bảo độ sáng, rõ nét, nhìn được hết toàn thân và các 

động tác thực hiện bài dự thi của thí sinh. 

+ Video bài dự thi được đặt tên theo cấu trúc: 

 Họ&tên.Sốbáodanh.Ngành.Khóa (ví dụ: NVAn.16.KTDN.K20). 

+ Thực hiện đúng các yêu cầu khác của đề thi. 

3. Bước 3: Nộp video bài thi 

- Thí sinh truy cập đường link nộp bài được gửi qua email cá nhân và thực 

hiện các bước nộp video bài thi, như sau: 

+ Khai báo thông tin theo yêu cầu. 

+ Tại mục Nộp video: 
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•  Chọn Thêm tệp. 

•  Chọn tệp từ thiết bị. 

• Tìm và chọn video bài thi đã ghi hình. 

•  Chọn Tải lên. 

+ Sau khi video hoàn thành tải lên/ chọn Gửi để hoàn tất quá trình nộp bài 

thi. 

- Thời hạn nộp video bài thi: Thí sinh phải hoàn thành và nộp video bài thi 

trước 15g30 theo lịch thi. Quá thời hạn trên xem như thí sinh không tham gia thi. 

- Các sự cố trong quá trình nộp bài (nếu có), thí sinh liên hệ trực tiếp với 

khoa để phối hợp xử lý. 

- Thí sinh tham khảo video Demo quá trình nộp bài tại link sau: 

https://drive.google.com/file/d/1QQRNO98CExZRZYST-

ox9xPgrS8HWZ2PP/view?usp=sharing 

Hiệu trưởng đề nghị trưởng các khoa có liên quan cử nhân viên Văn phòng 

khoa phối hợp thu video bài thi của người học tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo 

CLGD đồng thời triển khai Thông báo đến HSSV để các em chuẩn bị và dự thi có 

hiệu quả, nghiêm túc và đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Các PHT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- HSSV của Trường; 

- Website BTU; 

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Trương Văn Chính 
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