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HƯỚNG DẪN 

ĐĂNG KÝ THI KỲ THI PHỤ 
------------------------------------------------ 

 

Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2018 quy định về thi kết thúc học 

phần. Phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng hướng dẫn các thao tác để sinh viên, học viên 

đăng ký dự thi kỳ thi phụ như sau: 

1. Truy cập vào cổng thông tin đào tạo https://uis.ufm.edu.vn -> chọn Đăng nhập 

 
 

 

2. Sử dụng mã số sinh viên, học viên để đăng nhập vào hệ thống. 

 
 
 
 
 

 



3. Chọn mục Đăng ký kỳ thi phụ dưới Thanh công cụ hệ thống sẽ xuất hiện bảng danh sách 
các học phần trong lịch thi. Chỉ chọn đăng ký được các học phần còn trong thời hạn đăng 
ký; chọn học phần cần đăng ký. Sau đó thực hiện theo 3 bước như sau: 

 
 

4. Nộp đơn đã in ở mục 3 kèm minh chứng hợp lệ (căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Quyết 

định số 1917/QĐ-ĐHTCM) đến phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng bằng cách: Nộp trực 

tiếp tại phòng Q7-B.106, hoặc phòng Hội đồng các điểm thi trong thời gian thi tập trung. 

5. Đơn được giải quyết, nhà Trường sẽ công bố lịch thi theo quy định. Khi xem lịch thi phải 

chọn đúng học kỳ đã đăng ký thi phụ. 

Lưu ý: 

- Sau khi nộp đơn sinh viên, học viên tự theo dõi trên trang cá nhân, xem ở cột “Tình trạng 

đơn”, “Tình trạng giải quyết” ở mục 3 để biết kết quả. 

- Đơn đăng ký không được giải quyết do các minh chứng không hợp lệ, hoặc lý do khác 

nếu thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng Q7-B.106 cơ sở quận 7. 




