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HƯỚNG DẪN 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN ONLINE 

(Hướng dẫn này được sử dụng để đánh giá KQ RLSV online học kỳ I năm học 2016 - 2017) 

 

I. MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN: 

 

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên – Phòng 007 Trường 

Đại học Kinh tế - Luật. Hoặc gửi mail về địa chỉ: molbh@uel.edu.vn 

II. HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ: 

 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào trang http://myuel.uel.edu.vn chọn mục Khảo sát đánh 

giá >> Điểm rèn luyện. 

 

 

 

Bước 2: Sinh viên tiến hành đánh giá ĐRL cho HK I năm học 2016 - 2017 

Sinh viên chọn đúng năm học và học kỳ rồi bắt đầu tiến hành đánh giá. (quan trọng) 

1. Sinh viên tự đánh giá 
ĐRL trên trang myuel 

(06/4 - 09/4)

2. BCS lớp kiểm tra lại 
kết quả đánh giá của SV 

và tiến hành họp lớp

(10/4 - 11/4)

3. Cố vấn học tập xác 
nhận và chuyển điểm 

cho sinh viên trên myuel

(12/4 - 14/4)

4. Kết quả ĐRL sẽ được 
Phòng CTSV kiểm tra 
tổng hợp và trình Hội 

đồng xét duyệt.

mailto:molbh@uel.edu.vn
http://myuel.uel.edu.vn/


 

 

Form đánh giá điểm rèn luyện online bao gồm 6 phần: 

Phần 1: Đánh giá về ý thức học tập 

- Kết quả học tập xếp loại: Sinh viên không đánh giá mục này. Dựa vào ĐTB học tập HK 

I năm học 2016 - 2017 mà hệ thống sẽ tự đánh giá xếp loại phù hợp.  

* Lưu ý: Riêng mục kết quả học tập và vượt khó học tốt hệ thống sẽ tự lấy dữ liệu. Sinh viên 

không hiệu chỉnh được mục này. 

 

 

- Phần 2: Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường 



 

 

Lưu ý:  Sinh viên lưu ý khái niệm không tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa (dành cho năm 

nhất) và không tham gia sinh hoạt công dân đầu năm  (dành cho các khóa 13,14,15) là bạn 

không tham gia lớp học và không được công nhận. Không hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân 

là bạn có tham gia nhưng kết quả thi không đạt. 

 

- Phần 3: Đánh giá ý thức và kết quả 

tham gia các HĐ chính trị xã hội, văn 

hóa văn nghệ, TDTT, phòng chống các tệ 

nạn xã hội. 
 

Sinh viên check đúng những hoạt động 

mình tham gia. Riêng các hoạt động tình 

nguyện khác, các hoạt động không có trong 

phiếu đánh giá ĐRL,… Các bạn sinh viên 

click chuột vào button thêm hoạt động 

 để điền chương trình mình đã 

tham gia. 

 

Khi click vào button “Nhập nội dung” một 

số máy sẽ hiện thông báo chặn pop-up (như 

hình dưới đây) 

 

Sinh viên click vào pop-up blocked để  

tắt tính năng này 

 



Chọn always allow pop-up from 

online.uel.edu.vn và bấm Done (như hình). 

Sau đó sinh viên nhập nội dung vào form 

pop-up và chọn lưu hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phần 4: Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng 

Thực hiện đánh giá như trên 

- Phần 5: Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác lớp, các đoàn thể, tổ chức khác 

trong Nhà trường; hoặc đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập và rèn luyện của 

Sinh viên. 

 

Sau khi đánh giá xong sinh viên kiểm tra lại các thông tin lần nữa và bấm nút lưu dữ liệu  

Dữ liệu đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên sẽ được lưu vào hệ thống. 


