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QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN 
TRONG KỲ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023 

1. Phải hoàn thành việc đóng học phí đúng thời gian quy định mới được dự thi. 
2. Thực hiện đúng quy chế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy định của Trường, tích cực ôn tập, 
giúp đỡ nhau trong quá trình ôn thi để đạt được kết quả cao trong kỳ thi. 
3. Sinh viên vắng mặt trong buổi thi học kỳ, nếu không có lý do chính đáng coi như bỏ thi và phải nhận 
điểm 0 (không). Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng (có đơn xin phép nghỉ thi, gửi cho khoa, kèm 
các giấy tờ minh chứng) sẽ được thi bổ sung vào kỳ thi phụ (nếu có) hoặc được bảo lưu điểm thành phần 
và được dự thi vào học kỳ sau. 
4. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất là 30 phút. Nếu chậm quá 15 phút sau khi đã 
bóc đề thi sẽ không được dự thi. 
5. Phải trình thẻ sinh viên hoặc Căn cước công dân trước khi vào phòng thi; sinh viên mất thẻ sinh viên 
hoặc phải đến Phòng CT&CTSV làm chứng nhận sinh viên hoặc thẻ sinh viên mới. Sinh viên quên thẻ 
sinh viên phải làm Giấy cam đoan có xác nhận của sinh viên khác trong phòng thi. 
 Không được mang theo điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ, kính, bút, dây đeo thông 
minh, thiết bị thu phát truyền tin trong suốt thời gian thi. Đối với học phần được phép sử dụng tài liệu, 
chỉ được mang theo giáo trình, sách, vở. Trang phục phải gọn gàng, lịch sự, không đội mũ, trùm khăn 
trong phòng thi trừ các trường hợp đặc biệt phải có xác nhận y tế. 
6. Trong suốt thời gian làm bài, sinh viên không được ra khỏi phòng thi, trừ trường hợp đặc biệt.  
7. Khi nộp bài, sinh viên phải ký xác nhận số tờ giấy thi đã nộp vào bản danh sách thi cuối kỳ tại phòng 
thi. Giấy thi, giấy nháp phải có đủ chữ ký của cán bộ coi thi.  
8. Sinh viên vi phạm Quy chế sẽ bị kỷ luật theo các hình thức sau:  
Khiển trách: Áp dụng với sinh viên phạm lỗi 01 lần nhìn bài của bạn, trao đổi thảo luận với bạn. 
 Cảnh cáo: Áp dụng với những sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau: 
  - Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. 
  - Trao đổi tài liệu hoặc giấy nháp cho bạn.   
 Đình chỉ thi: Áp dụng đối với những sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau: 
  - Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. 
  - Sau khi đã phát đề thi vẫn còn mang theo người tài liệu, điện thoại di động. 
  - Đưa đề thi ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi. 
  - Có hành động gây gổ, đe dọa hoặc dùng vũ lực đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe 
dọa sinh viên khác. 
 Đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ.  
Sinh viên bị kỷ luật ở môn thi nào thì bị trừ điểm môn thi đó theo các mức sau: khiển trách trừ 25%, 
cảnh cáo trừ 50%, đình chỉ thi: nhận điểm 0 và quyết định kỷ luật cảnh cáo toàn Trường. 
Sinh viên có trách nhiệm trong việc phát giác những vi phạm quy chế như thi hộ hoặc nhờ người thi hộ, 
mang tài liệu trái phép vào phòng thi…  

Các Khoa có trách nhiệm phổ biến tới các giáo viên chủ nhiệm, các lớp sinh viên biết và thực hiện./. 

   KT. HIỆU TRƯỞNG 
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
   - Các Khoa, Bộ môn (để phổ biến cho sinh viên); 
   - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; 
   - Thanh tra; 
   - Lưu: VT, ĐT. 

 
 

  
 
 
 
 

GS. TS. Lê Thanh Sơn 
 


