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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN TRỰC TUYẾN
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1

Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin www.uis.ufm.edu.vn
để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến

02/02 – 8/02

2

Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn – chi hội chấm
đánh giá lại kết quả rèn luyện của sinh viên

28/02 – 02/3

Cố vấn học tập đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
3

Tổ chức họp lớp và thông qua kết quả rèn luyện cho sinh
viên

3/3 – 6/3

4

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp khoa họp
và thông qua kết quả rèn luyện của sinh viên

7/3 – 15/3

5

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp trường
họp và thông qua kết quả rèn luyện của sinh viên

16/3 – 22/3

6

Thông báo kết quả rèn luyện và giải quyết khiếu nại (nếu có)
cho sinh viên.

26/3 – 30/3

2. PHẦN ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO SINH VIÊN:
1.1. Đăng nhập:
- Sinh viên vào trang uis.ufm.edu.vn (1) để đăng nhập tài khoản đánh giá kết quả
rèn luyện sinh viên  Chọn “Đăng nhập” (2)
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2

- Nhập “Tên đăng nhập” bằng mã số sinh viên và “Mật mã” (3)

3

- Chọn thanh công cụ “Điểm rèn luyện” (4)

4
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- Chọn Năm học: “2017 – 2018” (5)  “Học kỳ 1” (6)  “Điểm cá nhân” (7)
6

6

7

1.2. Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:
a. Chương trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến gồm 5 phần chính
(theo quy định) và 1 phần hoạt động ngoài danh mục (hoạt động được nhập
Thêm hoạt động)
b. Phần đánh giá theo quy định sẽ có các dạng như sau:
- Phần hoạt động đã có sẵn dữ liệu (được làm mờ và tick sẵn ở phần chọn):
 Đây là những hoạt động mà dữ liệu đã được Phòng CTSV đưa vào hệ thống,
nên sinh viên không được chọn những nội dung này. Các hoạt động bao gồm:
kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, điểm SHCD và hoạt động do các tổ
chức Đoàn – Hội, đơn vị thuộc trường tổ chức tổng hợp danh sách sinh viên
tham dự về Phòng CTSV.
 Trong trường hợp xảy ra sai sót, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng
Công tác Sinh viên để được điều chỉnh.
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- Phần hoạt động được lựa chọn: sinh viên chọn những hoạt động mình tham gia
để tính điểm
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c. Phần hoạt động ngoài danh mục:
- Phần hoạt động ngoài danh mục là phần được thiết kế để ngoài những danh
mục hoạt động do trường đưa ra, các lớp có tổ chức thêm các hoạt động hoặc
sinh viên tham gia những hoạt động khác ngoài trường có thể đưa vào (sinh viên
tự chuẩn bị minh chứng đối với các hoạt động này).
- Đối với phần hoạt động này, sinh viên chỉ được bổ sung thêm hoạt động, điểm
chấm ở những mục này sẽ do lớp trưởng / cố vấn học tập thực hiện.
- Chọn nút lệnh “Thêm hoạt động” (1)

1

- Màn hình hiển thị hộp thoại:
 Sinh viên chọn các mục hoạt động trong mục “Chọn nhóm” (2)
 Nhập tên hoạt động, đơn vị tổ chức hoạt động mà sinh viên tham gia trong
mục “Hoạt động” (3)
 Chọn nút lệnh “Lưu” (4)

2
3
4
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- Màn hình hiển thị hộp thoại:

5

- Tiếp tục thực hiện các bước tương tự nếu cần nhập thêm hoạt động.
- Nếu sinh viên nhập hoạt động sai hoặc muốn xóa hoạt động đã lưu, chọn nút
lệnh “Xóa” (5)
1.3. Lưu dữ liệu:
- Sau khi chấm điểm các mục hoạt động tham gia, sinh viên chọn nút “Lưu dữ
liệu” để lưu thông tin (1) Có thể lưu dữ liệu sau khi chấm điểm từng phần.

1

1.4. In bảng điểm:
- Sau khi hoàn tất các bước, sinh viên có thể In bảng điểm (không bắt buộc).

1.5. Lưu ý về điểm được tính ở các phần:
- Đối với các hoạt động từ Phần 1 đến Phần 4: điểm được tính theo khung của các
phần, điểm sẽ không được vượt khung.
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- Đối với Phần 5 (khung điểm tối đa là 10): đây là phần đánh giá duy nhất được
tính điểm vượt khung. Nếu điểm vượt quá 10 điểm thì sẽ cộng dồn điểm vào
điểm tổng. Nếu điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2016 – 2017 (học kỳ đầu
năm 2017) vượt quá 100 điểm sẽ quy về 100 điểm và phần điểm vượt sẽ được
bảo lưu và cộng vào học kỳ I năm học 2017 – 2018 (học kỳ cuối năm 2017) (bảo
lưu tối đa một học kỳ).
1.6. Xem kết quả rèn luyện sinh viên:
- Sau khi kết thúc đợt đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, Phòng Công tác Sinh
viên sẽ cập nhật điểm vào hệ thống, sinh viên đăng nhập tài khoản vào trang
http://uis.ufm.edu.vn/, chọn thanh công cụ “Xem điểm” (1)  “Năm học” (2) 
“Học kỳ” (3)  Xem kết quả ở phần “Điểm rèn luyện” (4)

1

2

3

4

Hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên – duongthuy@ufm.edu.vn

Trang 7/8

3. Thông tin liên hệ:
- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, sinh viên có vấn đề thắc mắc hay góp ý vui lòng
liên hệ Phòng Công tác Sinh viên, gặp cô Dương Thủy:
 Mail: duongthuy@ufm.edu.vn
 Sinh viên vui lòng ghi tiêu đề: Thắc mắc rèn luyện sinh viên
 Nội dung mail: Sinh viên trình bày lý do thắc mắc, để lại họ tên, lớp, mã số sinh
viên và số điện thoại.
 Điện thoại: (028) 37720576
 Văn phòng:
 Phòng B103 – Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7.
 Phòng A009 – Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.
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