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

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020 

(Phần chức năng của CỐ VẤN HỌC TẬP) 

 

 

1. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN: 

 

2. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE: 

Giảng viên thực hiện chức năng này sau khi Ban cán sự lớp chấm điểm rèn luyện của 

sinh viên.  

Một số lưu ý như sau: 

• Trường hợp Giảng viên đang ở nước ngoài thì Giảng viên đồng hỗ trợ hoặc Thư ký Khoa hỗ 

trợ kiểm tra, chấm điểm và xác nhận điểm trên hệ thống cho sinh viên. 

• Trường hợp Giảng viên phụ trách hai lớp thì thực hiện đánh giá theo thứ tự từng lớp. Điều 

này có ý nghĩa là:  

✓ Thư ký Khoa phân quyền cho Giảng viên là Cố vấn học tập của lớp thứ nhất. Giảng 

viên thực hiện việc kiểm tra, xác nhận điểm rèn luyện cho lớp thứ nhất. 

✓ Giảng viên trao đổi với Thư ký Khoa để tiếp tục phân quyền cho Giảng viên là Cố 

vấn học tập ở lớp thứ hai. Giảng viên đăng nhập lại vào hệ thống và thực hiện việc 

kiểm tra, xác nhận điểm rèn luyện cho lớp thứ hai. 

• Việc phân quyền Cố vấn học tập trên hệ thống, Giảng viên vui lòng liên hệ Thư ký Khoa để 

được hỗ trợ. 

• Các vấn đề khác trong quá trình đánh giá liên hệ Chuyên viên Lê Văn Vĩ – Phòng CTSV qua 

email: levanvi@uel.edu.vn hoặc số điện thoại 0905.962.946 để hỗ trợ 

 

THỰC HIỆN CHI TIẾT 

Bước 1: Cố vấn học tập đăng nhập vào hệ thống: 

• Cố vấn học tập truy cập vào trang http://myuel.uel.edu.vn (MyUEL) 

• Đăng nhập hệ thống MyUEL bằng Email cá nhân của Trường cấp.  

 

1. Sinh viên tự đánh giá 
ĐRL trên MyUEL

(09/9 - 20/4)

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

và tiến hành họp lớp

(21/9 - 24/9)

3. Cố vấn học tập xác 
nhận và chuyển điểm 

cho sinh viên trên MyUEL

(25/9 - 27/9)

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

đồng xét duyệt.

http://myuel.uel.edu.vn/
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Bước 2: Chọn chức năng chấm điểm rèn luyện 

Sau khi đăng nhập, hệ thống trả về trang của giảng viên (CVHT) như sau: 

 

Để chọn thông tin điểm rèn luyện sinh viên, Giảng viên (CVHT) thực hiện như sau: 

• Click chọn “Nhập điểm rèn luyện” 

• Click chọn chính xác: Năm học 2019-2020. Sau đó chọn “Học kỳ 2” hoặc “HK02” 

Bước 3: Chuyển điểm từ điểm của Ban cán sự lớp chấm sang điểm chấm của Giảng viên 

Để hệ thống chuyển toàn bộ điểm của Lớp đã chấm (cột “Điểm lớp”) sang điểm của 

Giảng viên chấm (cột “Điểm GV”), Giảng viên thực hiện các bước sau: 

• Click chọn “Chuyển từ điểm lớp” ở cuối trang. 

• Hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo “Bạn muốn xóa điểm cố vấn và cập nhật điểm 

lớp sang điểm cố vấn”, click chọn “OK” để đồng ý. 
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Bước 4: CHẤM LẠI điểm rèn luyện cho sinh viên nếu có thay đổi. 

Trong trường hợp phát hiện sinh viên khai báo chưa chính xác thì Giảng viên có quyền chấm lại 

điểm của sinh viên. 

Giảng viên thực hiện như sau: 

- Click chọn “Đã nhận xét” hoặc “Chưa nhận xét” (tùy vào trường hợp đã đánh giá hoặc 

chưa đánh giá) để mở bảng điểm rèn luyện của sinh viên cần chấm lại. 

- Tiến hành kiểm tra và chấm lại điểm rèn luyện cho sinh viên 

- Click chọn “Lưu dữ liệu” để lưu lại điểm đã chấm lại. 

 

 

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP: 

1. Cố vấn học tập chọn nhầm năm học và nhầm học kỳ: Sẽ không có dữ liệu điểm rèn luyện 

sinh viên. 

2. Cố vấn học tập sau chuyển điểm, đã có nhận xét sinh viên nhưng sau đó thực hiện việc 

chuyển điểm một lần nữa: Tất cả thay đổi, nhận xét sẽ mất và quay về ban đầu. 

3. Nếu một giảng viên phụ trách hai lớp thì làm theo tuần tự từng lớp thứ nhất và báo cho 

Thư ký Khoa để phân quyền và đánh giá tiếp lớp thứ hai. 


