
 

THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC THI TUẦN SHCD-SV ĐẦU KHÓA K21 

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thi Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 

đầu khóa năm học 2021 – 2022 cho sinh viên Khóa 21, cụ thể như sau: 

I. HÌNH THỨC THI VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ: 

1/ Thời gian thi: từ 10h00 ngày 12/10/2021 đến 10h00 ngày 22/10/2021. 

2/ Hình thức thi:  

- Thi tại hệ hống Elearning của Trường: https://elearning.uel.edu.vn/ (Lưu ý: sinh 

viên phải đăng nhập bằng email Trường cấp); 

- Trắc nghiệm bao gồm 50 câu hỏi trong 40 phút (Mỗi câu hỏi có 04 đáp án và sẽ có 

01 đáp án đúng).  

- Mỗi sinh viên có 02 lượt thi. Hệ thống tự tính điểm cao nhất cho sinh viên (Ví dụ: 

lần 01 sinh viên thi được 29 điểm, lần 02 thi được 34 điểm, hệ thống sẽ tính điểm lần thi cao 

nhất là 34 điểm); 

- Sinh viên HOÀN THÀNH bài thi nếu có số điểm đạt từ 30 câu đúng trở lên; nếu 

số câu đúng đạt dưới 30 câu sẽ KHÔNG HOÀN THÀNH. 

3/ Hướng dẫn đăng nhập thi trên hệ thống Elearning: 

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống UEL E-Learning bằng email sinh viên tại ô “Log in 

with Google” 
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- Bước 2: Nhấn vào thanh menu Khóa học – Chọn Khóa học khác – Chọn Sinh hoạt 

công dân đầu khóa – Chọn MODULE ĐÁNH GIÁ, GHI NHẬN KẾT QUẢ - Chọn Năm 

học 2021 – 2022 – CHỌN GHI DANH TÔI - Chọn bài thi tương ứng với lớp của mình (Ví 

dụ Lớp K21401 là Lớp A, chọn BÀI THI SHCD LỚP A; hoặc lớp K21402 là Lớp B, chọn 

BÀI THI SHCD LỚP B). 
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- Bước 3: Thực hiện bài thi – Khi hoàn thành chọn Finish Attempt – Nộp bài và kết 

thúc để hoàn thành bài thi. 

4/ Lịch thi cụ thể như sau: Sinh viên thi đúng theo lịch phân bổ để tránh tập trung 

thi quá nhiều gây quá tải hệ thống, Phòng CTSV sẽ không giải quyết và công nhận kết quả 

các trường hợp thi không đúng theo lịch thi. 

TT LỚP SHCD NGÀNH THỜI GIAN THI 

1 

LỚP A  

(Khoa Kinh tế và Hệ 

thống thông tin) 

401, 401C, 403, 403C 
Từ 10h00 ngày 12/10 đến 

10h00 ngày 13/10/2021 

411, 411C, 411CA, 416C 
Từ 10h00 ngày 13/10 đến 

10h00 ngày 14/10/2021 

2 

LỚP B 

(Khoa Kinh tế đối 

ngoại và Hệ thống 

thông tin và sinh 

viên các khóa đăng 

ký học lại cùng K21 

đủ điều kiện) 

402, 402C, 408, 408C 
Từ 10h00 ngày 14/10 đến 

10h00 ngày 15/10/2021 

402CA, 408CA, 406, 406C 
Từ 10h00 ngày 15/10 đến 

10h00 ngày 16/10/2021 

3 

LỚP C 

 (Tài chính - Ngân 

hàng và Kế toán - 

Kiểm toán) 

404, 404C, 404CA, 414C 
Từ 10h00 ngày 16/10 đến 

10h00 ngày 17/10/2021 

405, 405C, 405CA,  

409, 409C 

Từ 10h00 ngày 17/10 đến 

10h00 ngày 18/10/2021 

4 

LỚP D 

 (Khoa Quản trị 

kinh doanh và Toán 

kinh tế) 

407, 407C, 407CA,  

410, 410C 

Từ 10h00 ngày 18/10 đến 

10h00 ngày 19/10/2021 

410CA, 415, 413,  

413C, 413CA 

Từ 10h00 ngày 19/10 đến 

10h00 ngày 20/10/2021 

5 

LỚP E 

 (Khoa Luật và  

Luật kinh tế) 

501, 501C, 502, 502C 
Từ 10h00 ngày 20/10 đến 

10h00 ngày 21/10/2021 

503, 503C, 503CA,  

504, 504C, 504CP 

Từ 10h00 ngày 21/10 đến 

10h00 ngày 22/10/2021 
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II. NỘI DUNG THI: 

1/ Sổ tay sinh viên, các nội dung liên quan đến bài giảng của Báo cáo viên trong các 

buổi học; 

2/ Những vấn đề cơ bản về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường 

Đại học Kinh tế - Luật; 

3/ Các Quy trình, Quy định liên quan đến sinh viên, các vấn đề sinh viên liên hệ xử 

lý công việc với các đơn vị liên quan; Chức năng hỗ trợ sinh viên trong từng lĩnh vực phụ 

trách của các Phòng, Khoa, đơn vị thuộc Trường; 

4/ Các vấn đề liên quan đến Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, Đoàn Thanh 

niên – Hội Sinh viên các cấp và các hoạt động phong trào.  

5/ Câu hỏi tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các nội 

dung liên quan việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 

6/ Câu hỏi tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam; 

7/ Câu hỏi về kiến thức Kinh tế - xã hội, lịch sử; 

8/ Những vấn đề cơ bản về pháp luật cần biết. 

Sinh viên có thể tham khảo tài liệu tại: UEL E-Learning - Thanh menu Khóa học – 

Chọn Khóa học khác – Chọn Sinh hoạt công dân đầu khóa – Chọn MODULE TÀI LIỆU 

HỌC TẬP. 
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Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thi, danh sách thi các bạn vui lòng điền vào 

biểu mẫu này trước ngày 10/10/2021 và xem kết quả giải quyết tại đây.  

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, cũng như để lắng nghe thêm 

ý kiến của sinh viên, mời các bạn thực hiện hiện Khảo sát ý kiến tân sinh viên về công tác 

đầu năm học và Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên tại đây.  

Trân trọng. 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để b/c) 

- Sinh viên (để thực hiện) 

- Lưu VT, P.CTSV. 

TRƯỞNG PHÒNG CTSV 

 

 

 

Võ Văn Trọng 

 

 

https://forms.gle/umiNyFXY1uemmtw5A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rHyKjlrRct-m4rfP5rwDX09cwv4-QVWr6GMl-TNkdwY/edit?usp=sharing
https://forms.gle/LyNtu3qZgTYQ8tSG9

