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I. QUYỀN SINH VIÊN 

1. Đăng nhập và truy cập menu đánh giá 

Sinh viên truy cập trang online.vlu.edu.vn; đăng nhập tài khoản (cùng tài 

khoản đăng kí học phần) và truy cập tính năng [ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN]: 

 

2. Nhập điểm tự đánh giá: 

- Cột [Mức điểm]: quy định điểm tối đa được phép nhập cho từng tiêu chí. 

 

 



- Chọn “Năm học’”, “Học kỳ” hệ thống sẽ hiển thị mục đánh giá điểm rèn 

luyện online. Sinh viên chọn mục “Điểm cá nhân” để tự đánh giá 

 

- Nếu ô nhập liệu đã có điểm và bị tắt nhập: đây là tiêu chí không cho sinh 

viên sửa điểm, điểm này đã được Nhà trường đưa vào và khóa lại (không 

để sinh viên tự ý sửa đổi). 

- Trong trường hợp muốn sửa đổi sinh viên đưa dữ liệu vào danh mục minh 

chứng (nêu rõ ở nội dung số 3 bên dưới) và phản hồi lại cho Chủ nhiệm 

lớp sinh viên hoặc Văn phòng khoa. 

- Tổng điểm của nhóm có thể nhỏ hơn tổng điểm thực tế cộng lại. 

Ví dụ: Nếu điểm tổng của đáp án thành phần nhỏ của nhóm đó là 21, nhóm 

đó tối đa 20 thì chỉ lấy 20 để lưu xuống điểm tổng. Khi sinh viên lưu dữ liệu 

chương trình sẽ thông báo "Tổng điểm nhóm 1 vượt quá mức điểm tối đa 

nhóm 1 (21/20) nên hệ thống sẽ lấy mức điểm tối đa (20)” 

3. Các nhập minh chứng tự đánh giá hoặc ghi chú (nếu có) 

- Sinh viên phải nhập điểm tự đánh giá và lưu trước khi chọn lưu minh 

chứng, nếu không chương trình sẽ thông báo “Vui lòng lưu dữ liệu đánh 

giá trước khi chọn file minh chứng”. Sinh viên chọn để thêm minh 

chứng. 



 

- Nhập tên hoạt động 

- Chọn file minh chứng. Sau đó nhấn  để lưu minh chứng vừa 

thêm vào. 

- Chương trình chỉ hỗ trợ lưu các file có định dạng cơ bản như trên màn 

hình, nếu chọn file không đúng định dạng chương trình sẽ thông báo “Chỉ 

chấp nhận các loại file png, bmp, gif, jfif, jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, xls, 

xlsx. Vui lòng chọn lại file hợp lệ” 

- Trong trường hợp sinh viên cần diễn giải hoặc ghi chú cho Chủ nhiệm lớp 

sinh viên/Khoa thì nhập vào ô “Sinh viên nhần vào bình luận  để trao 

đổi hoặc bình luận các vấn đề liên quan đế tiêu chí trong bảng đánh giá 

điểm rèn luyện”. 

 

4. Lưu đánh giá 

- Hệ thống hiển thị các nội dung chi tiết để sinh viên đánh giá. Sinh viên 

thứ tự cho điểm theo các nội dung đánh giá.  

- Sau khi đánh giá hết các nội dung, sinh viên nhấn nút lệnh  để kết 

thúc thao tác đánh giá 

5. Lưu ý: 

- Sinh viên quan sát và nhập không quá điểm tối đa từng tiêu chí. 

- Sinh viên nhập đầy đủ các ô màu trắng ở cột “Điểm tự đánh giá”, không 

bỏ trống bất kì ô nào.  

- Sinh viên nhập số nguyên dương; không nhập số thập phân, nguyên âm 

và các kí tự khác. 

- Sinh viên xem kĩ các thông báo đã lưu thành công khi thoát. 

- Sau khi đã lưu đánh giá điểm rèn luyện, nếu còn trong thời gian đánh giá, 



sinh viên có thể vào điều chỉnh và cập nhật lại những tiêu chí đã đánh giá. 

- Nếu hết hạn đánh giá, sinh viên không được phép điều chỉnh đánh giá, 

nhưng sinh viên có thể vào để theo dõi quá trình đánh giá của lớp, Khoa. 

  



II. QUYỀN CHỦ NHIỆM LỚP SINH VIÊN 

1. Đăng nhập và truy cập menu đánh giá 

- Chủ nhiệm lớp sinh viên truy cập trang online.vlu.edu.vn; đăng nhập tài 

khoản và truy cập tính năng [Cố vấn học tập] -> [Điểm rèn luyện]: 

 

 

2. Chọn lớp đánh giá 

- Hệ thống hiển thị danh sách các lớp có sinh viên mà giảng viên là chủ 

nhiệm lớp sinh viên ở học kì đánh giá. 

 

 

 

- Chọn “Năm học”, “Học kỳ”, “Lớp”. và “Lọc dữ liệu” Danh sách sinh viên thuộc 

lớp đã chọn hiển thị bên dưới 

 

 

 

- Chọn “Chuyển điểm của sinh viên” hệ thống sao chép toàn bộ điểm cuối của 

sinh viên đã đánh giá sang điểm của Cố vấn học tập. 

- Chọn “Làm mới” hệ thống sẽ làm sạch bảng điểm để giảng viên có thể đánh 
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giá lại điểm rèn luyện cho sinh viên. 

- Chọn “Chưa nhận xét” để xem chi tiết điểm rèn luyện của một sinh viên và 

đánh giá điểm chi tiết đó. 

- Chủ nhiệm lớp sinh viên cần xuất và lưu điểm tổng của sinh viên và chủ nhiệm 

lớp đã đánh giá, nhấn nút “Xuất điểm tổng ra excel” ở giao diện danh sách 

lớp. Hệ thống sẽ xuất toàn bộ sinh viên đang thuộc sự quản lí của chủ nhiệm 

lớp sinh viên trong học kì đánh giá. 

 

 


