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

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 – 2021 

(Dành cho sinh viên) 

 

1. QUY TRÌNH, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN 

 

2. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

a) Sinh viên đăng nhập bằng email cá nhân sinh viên vào hệ thống MyUEL 

(http://myuel.uel.edu.vn) để thực hiện đánh giá trực tuyến (online). 

b) Lựa chọn nội dung: Khảo sát đánh giá ➔ Điểm rèn luyện. 

 

Bước 2: Tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện của cá nhân. 

a) Trước khi tiến hành tự đánh giá, sinh viên lưu ý lựa chọn đúng năm học và học 

kỳ đánh giá. 

 

 

 

Sinh viên tự đánh giá và xác nhận kết quả rèn luyện trên MyUEL 
10 ngày (từ 16/4/2021 đến hết 25/4/2021) 

Tổ chức họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện (cấp Lớp) 
08 ngày (từ 26/4/2021 đến hết 03/5/2021) 

Họp Hội đồng cấp Khoa để đánh giá KQRL các lớp 
03 ngày (từ 04/5/2021 đến hết 06/5/2021) 

Họp Hội đồng cấp Trường để đánh giá KQRL 
01 ngày (ngày 07/5/2021) 

Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận kết quả rèn luyện 
01 ngày (ngày 10/5/2021) 
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b) Sinh viên đọc kỹ nội dung các Tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện ở từng 

Khung đánh giá và tiến hành lựa chọn những nội dung đánh giá phù hợp. 

c) Đối với những tiêu chí đánh giá có phần “Nhập nội dung”, sinh viên tick chọn 

và bắt buộc nhập nội dung chi tiết liên quan đến tiêu chí thì mới được tính điểm. 

 

Khi click vào phần “Nhập nội dung”, một số trình duyệt website sẽ hiện thông 

báo chặn pop-up (như hình dưới) 

 

 

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 từng hoạt động có liên quan tiêu chí đánh giá vào 

form pop-up và chọn “lưu hoạt động”. Nếu có nhiều hoạt động thì sinh viên thực hiện lại 

thao tác trên nhiều lần. 
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Bước 3: Lưu và xác nhận kết quả tự đánh giá 

Sau khi hoàn thành tự đánh giá tất cả các tiêu chí, sinh viên kiểm tra lại các thông 

tin đã đánh giá và bấm nút lưu dữ liệu.  

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

 Sinh viên có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung kết quả đánh giá rèn luyện vào 

bất kỳ thời điểm nào trước khi hệ thống đóng lại (cụ thể: trước 23h59, ngày 25/04/2021) 

 

3. MỘT SỐ LƯU Ý 

Lưu ý số 1: Một số nội dung đánh giá được cộng hoặc trừ trực tiếp từ hệ thống và sinh 

viên không có quyền lựa chọn, thay đổi kết quả. Chẳng hạn: cộng điểm từ kết quả học 

tập, trừ điểm do vi phạm nội quy ký túc xá, nộp trễ hạn học phí… 

 

Lưu ý số 2: Sinh viên đánh giá rèn luyện gồm 5 nội dung: 

TT Khung tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 

1 Đánh giá về ý thức và thái độ tham gia học tập, nghiên cứu khoa học 25 

2 Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong trường 20 

3 
Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, 

văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội 
25 

4 Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng 20 

5 

Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn 

thể, tổ chức khác trong trường hoặc sinh viên đạt được các thành tích 

đặc biệt trong học tập, rèn luyện 

10 

“Điểm tối đa”: là số điểm cao nhất mà sinh viên đó có thể nhận được ở mỗi Khung tiêu 

chí đánh giá. Sinh viên có điểm đánh giá vượt quá khung điểm tối đa của bất kỳ tiêu chí 

nào thì cũng chỉ nhận được điểm tối đa của tiêu chí đó.  

Ví dụ minh họa: Sinh viên A có tổng điểm kết quả đánh giá rèn luyện của các nội dung 

chi tiết trong Khung tiêu chí đánh giá số 3 là 30 điểm thì sinh viên cũng chỉ nhận được 

“điểm tối đa” của Khung tiêu chí đánh giá số 3 là 25 điểm. 

 

Lưu ý số 3: Những thắc mắc chưa có trong hướng dẫn, sinh viên vui lòng liên hệ: 

- Trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.007), gặp anh Lê Văn Vĩ 

- Gửi email Phòng Công tác sinh viên: phongctsv@uel.edu.vn hoặc Cán bộ phụ 

trách: levanvi@uel.edu.vn 
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