
HƯỚNG DẪN DỰ THI SAU ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN 

1. Dự thi trên phần mềm thionline.ueb.edu.vn 

Thí sinh truy cập đường Link https://thionline.ueb.edu.vn 

Đăng nhập vào phần mềm với tên đăng nhập là số báo danh, mật khẩu ngày 

sinh 

VD: sinh viên có số báo danh là 01234 sinh ngày 07/11/1997 thì tài khoản sẽ 

là 01234 mật khẩu 07111997 

 

Nhấn tiếp theo  

 

Kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót thì liên hệ với đào tạo để thay đổi 

Điền số điện thoại: Để hội đồng liên hệ với bạn khi cần 

Điền Mã Ultraview và mật khẩu Ultraview để kỹ thuật có thể hỗ trợ từ xa. 

Tham khảo hướng dẫn cài đặt Ultraview 

Lưu ý: Ultraview chỉ được sử dụng trong kỳ thi thử, thi chính thức kỹ thuật sẽ 

không hỗ trợ trực tiếp khi thí sinh bị lỗi. 

Nhấn tiếp tục 

https://thionline.ueb.edu.vn/
https://ultraviewer.net/vi/faq.html?filter=installation


 

Nhấn Cập nhật ảnh để đăng ký ảnh dự thi 

 

Nhấn chụp để bắt đầu chụp ảnh 

 

Điều chỉnh vị trí ngồi cho ngay ngắn sao cho hình ảnh đẹp nhất và nhấn nút 

chụp 



 

Chọn đồng ý nếu thấy ảnh đã đạt yêu cầu, nhấn chụp lại để làm lại 

 

Nhấn kiểm tra ảnh để thệ thống so sánh ảnh chụp với hình được lấy trực tiếp 

từ camera 

 

Nếu hệ thống tiến hành so sánh ảnh nhanh và tức thời trong khoảng 20s thì 

đã đạt yêu cầu. Nếu thời gian nhận diện ảnh lâu cần cập nhật lại ảnh mới. 

Nhấn nút lưu ảnh để kết thúc quá trình cập nhật ảnh. 

Thí sinh cập nhật ảnh muộn nhất là 14h ngày 14/10/2021 



 

Nhấn nút thi tiếp hoặc bắt đầu để bắt đầu thi 

 

Hệ thống sẽ xác thực khuôn mặt để bắt đầu vào thi, trong quá trình thi, thí 

sinh không rời khỏi vị trí camera. 

Nhấn nút chia sẻ màn hình 

 

Chọn lần lượt 1 – 2 để bắt đầu chia sẻ màn hình 



 

Nhấn bắt đầu thi 

 

Chọn câu hỏi (1) 

Làm bài (2) 

Nộp bài thi (3) 

Đối với câu hỏi tự luận, hoàn toàn thí sinh sẽ gõ câu trả lời bằng text, đề thi 

không yêu cầu gõ công thức hay vẽ sơ đồ.. 

 

Lưu ý trong quá trình thi không chuyển tab hay sử dụng cửa sổ khác. Thoát 

hết các phần mềm gửi thông báo như Zalo, mesenger và các phần mềm 



khác, chỉ sử dụng 1 cửa sổ trình duyệt truy cập phần mềm 

thionline.ueb.edu.vn 

Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và giám thị sẽ xử lý theo quy chế nếu bạn vi 

phạm. 

 

2. Dự thi phỏng vấn trên phần mềm Microsoft Teams 
2.1. Tải và cài đặt ứng dụng Microsoft Teams 

Truy cập đường link https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app 

Nhấn nút tải xuống cho máy tính để tải về file cài đặt ứng dụng Microsoft Teams. 

 

  
Chạy file cài đặt Teams_windows_x64.exe để cài phần mềm. (Thao tác cài đặt đơn giản là 

nhấn next và Finish) 

2.2. Đăng nhập tài khoản Microsoft Teams (Yêu cầu thực hiện trên máy tính) 

Chạy phần mềm Microsoft Teams và đăng nhập với tên đăng nhập là 

Số_báo_danh@ueb.edu.vn 

VD Thí sinh có số báo danh 5228 sẽ có tên đăng nhập là 5228@ueb.edu.vn nhấn tiếp theo 

https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app
mailto:danh@ueb.edu.vn
mailto:5228@ueb.edu.vn


 

Điền mật khẩu đăng nhập. Mật khẩu đăng nhập là ngày_tháng_năm_sinh@ueb 

VD Thí sinh có ngày sinh là 05/02/1988 mật khẩu sẽ là 05021988@ueb 

Nhấn Sign in -> nhấn next để hệ thống duy trì đăng nhập 

  

Khai báo số điện thoại để có thể tự khôi phục mật khẩu khi cần. Click vào Setup it now 

Lưu ý nếu bỏ qua bước này khi mất mật khẩu bạn cần liên hệ quản trị hệ thống để reset tài 

khoản. 



 

Chọn quốc gia và nhấn Text me hoặc call me để hệ thống nhắn tin hoặc gọi điện vào máy 

điện thoại của bạn. 

 

Nhập mã xác thực bạn nhận được vào và nhấn Verifly 

 

Chọn Finish  



 
2.3. Cài đặt ngôn ngữ và kiểm tra thiết bị 

Nếu phần mềm của bạn hiển thị tiếng anh bạn có thể làm theo hướng dẫn để chuyển 

sang tiếng việt 

 
 

Chọn General và chọn App langguage là tiếng việt sau đó nhấn save and restart 

 
 

Bạn có thể kiểm tra phần cứng của mình bằng cách chọn Device và nhấn nút gọi thử 



 
 

2.4. Vào phòng thi phỏng vấn và kết nối cuộc họp (Sử dụng máy tính) 

Chọn vào nhóm sau đó chọn phòng thi của bạn 

 
 

Nhấn Tham gia cuộc họp 

Lưu ý đọc thông tin trên tường của nhóm để biết thông báo của giám thị 

 



 
 

Chọn để cho phép phần mềm kết nối đến camera và micro 

 
 

Thí sinh cần đảm bảo micro và camera được bật trong suốt quá trình dự thi 

 

 
 

3. Vào phòng thi và kết nối cuộc họp sử dụng điện thoại làm camera giám sát 

Mỗi thí sinh cần sử dụng 1 thiết bị là điện thoại di động hoặc máy tính có camera có thể 

bao quát toàn bộ không gian ngồi làm bài thi. Khuyến cáo nên có giá đỡ hoặc thiết bị để 

cố định camera. 



 
 

Đối với điện thoại Android truy cập CH Play, đối với điện thoại IOS truy cập App store cài 

đặt phần mềm Microsoft Teams 

 
 

 

Chạy ứng dụng Microsoft Teams và tiến hành 
đăng nhập tài khoản với tên đăng nhập là 
Số_báo_danh@ueb.edu.vn 
 
VD Thí sinh có số báo danh 5228 sẽ có tên đăng 
nhập là 5228@ueb.edu.vn nhấn tiếp theo 
 

mailto:danh@ueb.edu.vn
mailto:5228@ueb.edu.vn


 

Điền mật khẩu đăng nhập. Mật khẩu đăng nhập là 
ngày_tháng_năm_sinh@ueb 
 
VD Thí sinh có ngày sinh là 05/02/1988 mật khẩu 
sẽ là 05021988@ueb 
 
Nhấn đăng nhập 

 

Chọn biểu tượng nhóm 
 
Chọn phòng thi của bạn và chọn chung 
 
 



 

 
Nhấn Tham gia cuộc họp 
 
 

 

 
Thí sinh bắt buộc bật camea (1) Micro (2) Loa (3) 
Trong suốt quá trình dự thi 
 
Khuyến cáo thí sinh bật camera sau (4) để đảm 
bảo hình ảnh được rõ nét nhất. 

 

 

 



 

 

 


