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THÔNG BÁO 

Về việc sinh viên đăng ký chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần  

qua mạng internet.   
 

Phòng Khảo thí – Quản lý chất lượng thông báo qui trình đăng ký chấm phúc khảo 

bài thi kết thúc học phần như sau: 

1.  Đối tượng: tất cả sinh viên hệ Chính quy, Vừa làm vừa học có nhu cầu đăng ký chấm 

phúc khảo bài thi kết thúc học phần.  

2.  Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/07/2014. 

3. Qui trình thực hiện: 

Bước 1: Sinh viên vào website: http://uis.ufm.edu.vn/. 

Bước 2: Để thực hiện việc đăng ký chấm phúc khảo, sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống 

như sau: 

 - Tên đăng nhập: Sinh viên nhập Mã số sinh viên của mình 

 - Mật khẩu: sinh viên nhập mật khẩu của mình 

Ví dụ: Sinh viên NGUYỄN MINH ANH có mã số sinh viên là 1213050002, thì sẽ đăng nhập 

như sau: 

 - Tên đăng nhập:  1213050002 

 - Mật khẩu:   1213050002 

Hình minh họa 1: 

 
Bước 3: Sinh viên click vào menu “ĐK phúc khảo”: 

+ Đăng ký: 

 - Click “chọn” môn muốn đăng ký chấm phúc khảo. 

 - Click vào nút “Lưu đăng ký” đề hoàn thành. 



+ Hủy đăng ký: 

 - Click bỏ “chọn” môn muốn bỏ đăng ký chấm phúc khảo. 

 - Click vào nút “Lưu đăng ký” đề hoàn thành. 

 Hình minh họa 2: 

 

Bước 4: Click nút “In phiếu đăng ký” và Sau đó nộp tại Bộ phận chấm thi (Phòng Khảo thí – 

QLCL) tại 2C Phổ Quang – Lầu 5.    

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Từ ngày 01/07/2014 sinh viên đăng ký chấm phúc khảo qua mạng internet tại 

http://uis.ufm.edu.vn. 

4.2. Về phía các khoa chuyên ngành: Thư ký khoa hỗ trợ phòng Khảo thí – Quản lý chất 

lượng thông báo đến từng sinh viên của khoa về thông báo này. 

4.3. Về phía Trung tâm CNTT – Quản lý dữ liệu: Hỗ trợ đảm bảo đường truyền internet tốt 

để phục vụ công tác này. 

4.4. Về phía Phòng Khảo thí -QLCL: đưa chức năng đăng ký chấm phúc khảo qua internet 

vào phục vụ đúng tiến độ. 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong việc đăng ký chấm phúc khảo bài thi kết thúc học 

phần, Phòng Khảo thí – Quản lý chất lượng đề nghị các khoa, toàn thể sinh viên phối hợp 

và thực hiện./. 
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