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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ EDU 

(Theo T/B Số:   710  /TB-ĐHKTKTCN ngày  29  tháng 12  năm 2014 V/v nâng cấp hệ thống 

phần mềm Quản lý Nhà trường) 

 

LƯU Ý: 

- Tài liệu hướng dẫn này dùng cho phân hệ EDU với phiên bản 1.1.0.0 và một số chức năng, màn 

hình được nâng cấp, chỉnh sửa trong phiên bản 1.1.0.28 (cụ thể mô tả tại mục: PHIÊN BẢN MỚI). 

- Riêng phần hướng dẫn module trắc nghiệm không trình bày, do không có sự thay đổi về các chức 

năng (sử dụng lại tài liệu hướng trước đây đã gửi); 

- Tài liệu không giới thiệu toàn bộ các chức năng của các nhóm người dùng, chỉ giới thiệu các màn 

hình cơ bản nhất và phổ biến để phục vụ cho công tác chuyên môn cho các nhóm người dùng;  

- Các phiên bản nâng cấp tiếp theo của phân hệ EDU nếu có nhiều thay đổi, có thể ban hành bổ sung 

tài liệu hướng dẫn. 

PHIÊN BẢN MỚI: 1.1.0.28  

- Phần IV: Dành cho nhân sự trưởng khoa (Admin khoa hoặc nhóm 1); mục XVIII. Phân công cán 

bộ chấm thi. 

- Phần IV: Dành cho nhân sự trưởng khoa (Admin khoa hoặc nhóm 1); mục XIX. Thống kê số lượng 

chấm thi. 

 

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TRONG TÀI LIỆU: 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ EDU 

Nhóm 4: GV nhập điểm   

Nhóm 3: GV nhập điểm - CVHT  

Nhóm 2: Trợ lý  

Nhóm 1: Phó trưởng khoa  

Trưởng Khoa (Admin Khoa) 
 

 

 

PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG TRÊN PHÂN HỆ EDU 

Nhóm 4: GV nhập điểm   

Nhóm 3: GV nhập điểm - CVHT  

Nhóm 2: Trợ lý  

Nhóm 1: Phó trưởng khoa  

Trưởng Khoa (Admin Khoa) 
 

Chú ý: 

 Nội dung tài liệu được trình bày theo mô hình phân quyền nhóm người dùng; 

 Các nội dung trùng lặp sẽ không được trình bày lại. 
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PHẦN I 
PHẦN I: DÀNH CHO NHÂN SỰ NHÓM 4 (GV nhập điểm) 

 

I. TRA CỨU PHÂN CÔNG LỊCH DẠY/LỊCH THI. 

1.1. Mô tả:  

Đầu học kỳ, Thầy/Cô tra cứu lịch phân công lịch dạy trên phân hệ EDU (tương tự như vậy: cuối 

học kỳ, trước khi tổ chức kỳ thi thi kết thúc học phần Thầy/Cô tra cứu phân công lịch thi). 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp các màn hình sau để tra cứu phân công lịch dạy/lịch thi (ngoài ra, còn 

một số màn hình khác cũng cung cấp chức năng tương tự, nhưng không giới thiệu trong tài liệu này). 

+ Phân công lịch dạy (phân công lịch dạy theo lớp học phần): 

. Thời khóa biểu  Quản lý lịch học  In lịch dạy của GV. 

. Thời khóa biểu  Xem lịch giảng dạy, học tập  Lịch giảng dạy của GV. 

. Thời khóa biểu  Xem lịch giảng dạy, học tập  Lịch giảng dạy của GV theo tuần. 

. Thời khóa biểu  Xem lịch giảng dạy, học tập  Lịch tổng hợp của GV. 

+ Phân công lịch thi (phân công lịch thi theo lớp học phần): 

. Thời khóa biểu/Quản lý lịch thi/In lịch thi của GV. 

- Kết quả tra cứu chỉ trả về kết quả chính xác khi các lịch học/lịch thi đã được cấp giảng viên.  

- Tra cứu phân công lịch dạy/lịch thi theo lớp học phần còn có thể thực hiện trên cổng thông tin 

http://tccb.uneti.edu.vn. 

1.2. Thực hiện: 

Tài liệu đưa ra hướng dẫn tra cứu phân công lịch dạy của giảng viên tại màn hình “Lịch giảng dạy 

của GV” & “In lịch thi của giảng viên”, các màn hình còn lại thực hiện tương tự. 

1.2.1. Tra cứu lịch dạy của GV. 

- Bước 1: Mở màn hình “Lịch giảng dạy của GV” 

+ Trên menu chính, chọn: Thời khóa biểu  Xem lịch giảng dạy, học tập  Lịch giảng dạy 

của GV. 

 

Hình 1. Đường dẫn tới màn hình “Lịch giảng dạy của giảng viên” 

- Bước 2: Tìm kiếm lịch dạy 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Chọn giảng viên. 

http://tccb.uneti.edu.vn/
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Hình 2. Màn hình “Lịch giảng dạy của GV” 

Phần điều kiện tìm kiếm có dấu * là bắt buộc phải nhập dữ liệu hoặc phải chọn dữ liệu 

+ Chi tiết các cách 2: Click nút  giảng viên. 

. Bước 1: Click nút  giảng viên trên hình 2. 

Chọn các điều kiện lọc: Khoa … 

 

. Bước 2: Chọn giảng viên 

 

- Cách 1: 

+ Bước 1: Nhập mã giảng viên. 

+ Bước 2: Nhấn phím Enter. 

+ Bước 3: Click . 

 

- Cách 2: 

+ Bước 1: Click nút tìm kiếm , nhập các 

dữ liệu vào cửa sổ “Tìm giảng viên”. 

+ Bước 2: Click . 

+ Bước 1: Chọn Khoa … + Bước 2: Click  
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. Bước 3: Hoàn thành tìm kiếm phân công lịch dạy 

 

1.2.2. Tra cứu phân công lịch thi của GV. 

- Bước 1: Mở màn hình “In lịch thi của giảng viên” 

+ Trên menu chính, chọn: Thời khóa biểu  Quản lý lịch thi  In lịch thi của giảng viên. 

 

Hình 3. Đường dẫn tới màn hình “In lịch thi của giảng viên” 

- Bước 2: Tìm kiếm lịch thi 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Chọn giảng viên; Từ ngày; Đến ngày. 

 

Hình 4. Màn hình “In lịch thi của giảng viên” 

+ Bước 1: Nhập mã giảng viên 

(hoặc click  giảng viên) 

+ Bước 2: Nhấn phím Enter. 

+ Bước 3: Nhập ngày dạng dd/MM/yyyy 
. Từ ngày: ngày bắt đầu tìm kiếm 

. Đến ngày: ngày kết thúc tìm kiếm 

+ Bước 4: Click . 

 

(Thực hiện tương tự hình 2) 
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II. ĐIỂM DANH SINH VIÊN 

2.1. Mô tả:  

Điểm danh sinh viên khi lớp học phần thực hiện học tập theo kế hoạch và tiến độ đào tạo. Điểm 

danh sinh viên theo 2 cách (Cách 1. Điểm danh sinh viên; Cách 2. Export/Import điểm danh sinh viên). 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp các màn hình sau để điểm danh sinh viên: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý chuyên cần - rèn luyện  Điểm danh sinh viên. 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý chuyên cần - rèn luyện  Import/Export điểm danh sinh 

viên. 

- Điểm danh sinh viên: Là cách điểm danh theo từng ngày học cụ thể 

- Export/Import điểm danh sinh viên: Là cách cập nhật dữ liệu điểm danh theo dữ liệu file excel 

đã được xuất ra từ phân hệ EDU. Cuối học kỳ, trước khi tính điểm TB cần hoàn thiện cập nhật dữ liệu 

điểm danh vào phân hệ EDU. 

- Ngoài ra, điểm danh sinh viên còn có thể thực hiện trên công thông tin http://tccb.uneti.edu.vn. 

2.2. Thực hiện: 

Tài liệu đưa ra hướng dẫn điểm danh tại màn hình “Import/Export điểm danh sinh viên”. 

- Bước 1: Mở màn hình “Import/Export điểm danh sinh viên” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý chuyên cần - rèn luyện  

Import/Export điểm danh sinh viên. 

 

Hình 5. Đường dẫn tới màn hình “Import/Export điểm danh sinh viên” 

- Bước 2: Lớp học phần cần “Import/Export điểm danh sinh viên” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Chọn mã lớp học phần. 

 

Hình 6. Màn hình “Import/Export điểm danh sinh viên” 

+ Chi tiết cách tìm kiếm lớp học phần khi click vào nút . 

+ Bước 1: Chọn đợt. 
+ Bước 2: Nhập mã lớp học phần (hoặc 

click  lớp HP) 

+ Bước 3: Nhấn phím Enter. 

+ Bước 4: Click . 

http://tccb.uneti.edu.vn/
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Hình 7. Màn hình “Tìm kiếm lớp học phần” 

Lưu ý: 

+ Để tìm kiếm được lớp học phần cần lựa chọn đúng trạng thái lớp học phần. Trạng thái LHP căn 

cứ theo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến của học kỳ. 

. Thông thường trong tuần đầu của học kỳ, trạng thái của lớp học phần là: “Chỉ đăng ký”. 

. Trong các tuần tiếp theo của học kỳ, trạng thái của lớp học phần là: “Đã khóa” 

+ Ngoài ra, để kết quả tìm kiếm có thể trả về kết quả chính xác hoặc “gần” với lớp học phần cần 

tìm kiếm, cần lựa chọn thêm các điều kiện tìm kiếm khác, như: Cơ sở; Khoa chủ quản; Khóa học; Môn 

học …. 

- Bước 3: Xuất file excel điểm danh 

 

Hình 8. Xuất file excel điểm danh sinh viên 

+ Bước 1: Chọn đợt. 
+ Bước 2: Nhập mã lớp học phần (hoặc 

click  lớp HP) 

+ Bước 3: Nhấn phím Enter. 

+ Bước 4: Click . 

+ Bước 5: Xuất file excel 
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- Bước 4: Cập nhật dữ liệu file excel 

 

Hình 9. Cập nhật dữ liệu file excel điểm danh sinh viên 

 Lưu ý: 

+ Trong quá trình sử dụng file excel điểm danh sinh viên, không được thêm cột, thêm dòng 

hoặc thay đổi cấu trúc của file excel (nếu thay đổi file excel, dữ liệu điểm danh trên phân hệ EDU sẽ 

không chính xác). 

+ Ký hiệu ngày nghỉ:  

. P: Nghỉ có phép;  

. K: Nghỉ không phép. 

- Bước 5: Cập nhật dữ liệu file excel điểm danh vào phân hệ EDU 

 

Hình 10. Cập nhật dữ liệu file excel điểm danh sinh viên 

+ Bước 1: Chọn đợt. 
+ Bước 2: Nhập mã lớp học phần (hoặc 

click  lớp HP) 

+ Bước 3: Nhấn phím Enter. 

+ Bước 4: Click . 

+ Bước 5: Import file excel 
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Hình 11. Chọn file excel điểm danh sinh viên cần cập nhật 

 

Hình 12. Kết quả cập nhật điểm danh sinh viên bằng file excel trên phân hệ EDU 

III. NHẬP ĐIỂM 

3.1. Mô tả:  

Nhập điểm lớp học phần theo kế hoạch và tiến độ đào tạo. Nhập điểm được phân làm 2 loại: 

- Loại 1: Các lớp học phần có tổ chức thi kết thúc môn;  

- Loại 2: Các lớp học phần không tổ chức thi kết thúc môn (Ví dụ: Bài tập lớn; Thực tập; Đồ án 

…)). 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để nhập điểm/xem điểm quá trình: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý kết quả học tập  Nhập điểm quá trình - Xét dự thi. 

- Nhập điểm loại 1 và loại 2: Sử dụng màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

- Loại 1, gồm có các đầu điểm: Chuyên cần (hệ số = số tín chỉ), hệ số 1 và hệ số 2. 

- Loại 2, gồm có các đầu điểm: Số cột điểm bằng số tín chỉ của học phần (theo quy chế). 

+ Ví dụ: Học phần “Thực tập cuối khóa” có 5 đầu điểm = 5 tín chỉ (gồm cột điểm: 1, 2, 3, 

4, 5) 

Đây là file excel được lưu 

tại hình 8 

+ Bước 1: Chọn file excel 

điểm danh. 

+ Bước 2: Mở file excel 

điểm danh. 
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. Thầy/Cô nhập các cột điểm theo chương trình đào tạo (Ví dụ: Tuần 1 yêu cầu phải có 1 đầu 

điểm; Tuần 2 yêu cầu phải có 2 đầu điểm …); 

. Sau khi hoàn thiện đủ 5 cột điểm, thầy/cô thực hiện “Xét điều kiện dự thi”  Lớp học phần 

chuyển sang trạng thái khóa điểm (lúc này thầy/cô không thể chỉnh sửa lại điểm đã nhập).  

3.2. Thực hiện: 

Tài liệu đưa ra hướng dẫn nhập điểm của giảng viên tại màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự 

thi” cho loại 1 và loại 2. 

3.2.1. Nhập điểm quá trình - Xét dự thi (Loại 1): 

- Bước 1: Mở màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý kết quả học tập  Nhập điểm quá 

trình - Xét dự thi. 

 

Hình 13. Đường dẫn tới màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

- Bước 2: Lớp học phần cần “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở, môn học.... 

 

 

Hình 14. Màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

Lưu ý:  

- Thầy/Cô chỉ có quyền nhập điểm khi: 

+ Lớp học phần chưa bị khóa điểm; 

+ Thầy/Cô được phân công giảng dạy hoặc được phân quyền nhập điểm lớp học phần (Nếu 

Thầy/Cô không được phân công giảng dạy thì phải được phân quyền nhập điểm lớp học phần). 

- Mặc định phần mềm tự động tìm kiếm ra các lớp học phần đã mà thầy/cô được phân công giảng 

dạy (hoặc được phân quyền nhập điểm lớp học phần). 

- Nhập điểm theo các bước sau: 

+ Bước 1: Chọn đợt. 

+ Bước 2 (Có thể bỏ qua): Nhập dữ 

liệu hoặc chọn: Cơ sở; Môn học … 

+ Bước 3: Click . 
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+ Nhập Điểm chuyên cần, các điểm hệ số 1, hệ số 2. 

+ Bấm nút  để lưu dữ liệu. 

+ Bấm nút  để: Hoàn thiện việc nhập điểm (Phần mềm tự động: Tính điểm 

trung bình; Xét dự thi; Chuyển điểm trung bình sang điểm thường kỳ). Sau khi click nút  

lớp học phần được khóa lại (Hoàn thành việc nhập điểm). 

+ In bảng điểm của lớp: bấm nút  để in ra, hoặc bấm nút   để xuất ra file 

Excel lưu trữ. 

- Trường hợp Thầy/Cô thực hiện “Copy” và “Paste” điểm từ file excel. Cần lưu ý tránh lẫn giữa 

các sinh viên (do thời điểm xuất file excel khác nhau, có thể sĩ số sinh viên trong danh sách khác nhau). 

Trước khi , nên xuất bảng điểm ra file excel và so sánh với bảng điểm lưu của Thầy/Cô. 

- Nếu việc nhập điểm bị lỗi/báo lỗi, cần kiểm tra lại kết nối mạng internet hoặc chuyển từ WIFI 

sang mạng LAN. 

- Các lỗi khác, Thầy/Cô liên hệ trung tâm Khảo thí để được hỗ trợ. 

3.2.2. Nhập điểm quá trình - Xét dự thi (Loại 2): 

- Bước 1: Mở màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý kết quả học tập  Nhập điểm quá 

trình - Xét dự thi. 

 

Hình 15. Đường dẫn tới màn hình “Nhập điểm quá trình - Tín chỉ” 

- Bước 2: Lớp học phần cần “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở, môn học.... 

 

 

Hình 16. Màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

+ Bước 1: Chọn đợt. 

+ Bước 2 (Có thể bỏ qua): Nhập dữ 

liệu hoặc chọn: Cơ sở; Môn học … 

+ Bước 3: Click . 
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Hình 17. Các cột điểm của màn hình “Nhập điểm quá trình - Xét dự thi” 

Lưu ý:  

- Thầy/Cô chỉ có quyền nhập điểm khi: 

+ Lớp học phần chưa bị khóa điểm; 

+ Thầy/Cô được phân công giảng dạy hoặc được phân quyền nhập điểm lớp học phần (Nếu 

Thầy/Cô không được phân công giảng dạy thì phải được phân quyền nhập điểm lớp học phần). 

- Mặc định phần mềm tự động tìm kiếm ra các lớp học phần đã mà thầy/cô được phân công giảng 

dạy (hoặc được phân quyền nhập điểm lớp học phần). 

- Nhập điểm theo các bước sau: 

+ Nhập các điểm hệ số 1, hệ số 2, hệ số 3 ….. 

+ Bấm nút  để lưu dữ liệu. 

+ Bấm nút  để: Hoàn thiện việc nhập điểm (Phần mềm tự động: Tính tổng kết 

học phần). Sau khi click nút  lớp học phần được khóa lại (Hoàn thành việc nhập điểm). 

+ In bảng điểm của lớp: bấm nút  để in ra, hoặc bấm nút   để xuất ra file 

Excel lưu trữ. 

- Trường hợp Thầy/Cô thực hiện “Copy” và “Paste” điểm từ file excel. Cần lưu ý tránh lẫn giữa 

các sinh viên (do thời điểm xuất file excel khác nhau, có thể sĩ số sinh viên trong danh sách khác nhau). 

Trước khi , nên xuất bảng điểm ra file excel và so sánh với bảng điểm lưu của Thầy/Cô. 

- Nếu việc nhập điểm bị lỗi/báo lỗi, cần kiểm tra lại kết nối mạng internet hoặc chuyển từ WIFI 

sang mạng LAN. 

- Các lỗi khác, Thầy/Cô liên hệ trung tâm Khảo thí để được hỗ trợ. 

IV. TRA CỨU ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (THI LẦN 1; THI LẠI) 

4.1. Mô tả:  

Sau khi môn học có kết quả thi kết thúc học phần (điểm thi lần 1 hoặc thi lại), thầy/Cô có thể tra 

cứu điểm thi kết thúc học phần của lớp. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu điểm thi kết thúc học phần: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý kết quả học tập  In bảng điểm theo lớp học phần. 

MINH HỌA 

LỚP HỌC PHẦN CÓ 3 CỘT ĐIỂM 

Thầy/Cô nhập điểm vào cột: 1, 2, 3. 
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4.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “In bảng điểm theo lớp học phần” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý kết quả học tập  In bảng điểm theo 

lớp học phần. 

 

Hình 18. Đường dẫn tới màn hình “In bảng điểm theo lớp học phần” 

- Bước 2: Lớp học phần cần tra cứu điểm thi kết thúc học phần 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở, môn học..... 

 

Hình 19. Màn hình “In bảng điểm theo lớp học phần” 

 

Hình 20. Cột điểm thi kết thúc kết thúc học phần 

+ Bước 1: Chọn đợt. 

+ Bước 2 (Có thể bỏ qua): Nhập 

dữ liệu hoặc chọn: Cơ sở; Môn 

học … 

+ Bước 3: Click . 

Cột điểm trung bình thường kỳ (Quá trình) 

Cột điểm thi lần 1 

Cột điểm thi lại (thi lần 2) 

Cột điểm tổng kết học phần 
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V. TRA CỨU CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 

5.1. Mô tả:  

Để biết chương trình đào tạo của các lớp danh nghĩa do khoa quản lý, Thầy/Cô có thể tra cứu bằng 

màn hình “Quản lý chương trình khung - Tín chỉ” hoặc màn hình “Quản lý chương trình khung - Niên 

chế”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp các màn hình sau để tra cứu chương trình đào tạo: 

+ Quản lý đào tạo  Chương trình khung  Quản lý chương trình khung - Tín chỉ. 

+ Quản lý đào tạo  Chương trình khung  Quản lý chương trình khung - Niên chế. 

- Môn học theo khoa chủ quản môn học; 

- Khoa không quản lý lớp danh nghĩa, không xem được chương trình đào tạo. 

5.2. Thực hiện: 

Tài liệu đưa ra hướng dẫn tra cứu chương trình đào tạo tại màn hình “Quản lý chương trình khung 

- Tín chỉ”, các màn hình còn lại thực hiện tương tự. 

- Bước 1: Mở màn hình “Quản lý chương trình khung - Tín chỉ” 

+ Trên menu chính, chọn: Quản lý đào tạo  Chương trình khung  Quản lý chương trình khung 

- Tín chỉ. 

 

Hình 21. Đường dẫn tới màn hình “Quản lý chương trình khung - Tín chỉ” 

- Bước 2: Tra cứu chương trình khung 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo; Loại đào tạo … 

 

 

Hình 22. Màn hình “Quản lý chương trình khung - Tín chỉ” 

+ Bước 1: Chọn điều kiện tìm kiếm. 

. Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo … 
+ Bước 2: Click . 

+ Bước 3: Click đúp vào dòng 

dữ liệu muốn xem chương trình 
đào tạo. 
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Hình 23. Màn hình thể hiện chương trình đào tạo 
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PHẦN II: DÀNH CHO NHÂN SỰ NHÓM 3 (GV nhập điểm - CVHT) 

 

VI. TRA CỨU DANH SÁCH LỚP DANH NGHĨA. 

6.1. Mô tả:  

Để biết danh sách lớp danh nghĩa, Thầy/Cô có thể tra cứu bằng màn hình “Danh sách sinh viên 

lớp danh nghĩa”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu danh sách lớp danh nghĩa: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý lớp học  Danh sách sinh viên lớp danh nghĩa. 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý sinh viên  Tra cứu sinh viên 

- Nếu sử dụng màn hình “Tra cứu sinh viên”, cũng có thể tra cứu được danh sách lớp danh nghĩa.  

6.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Danh sách sinh viên lớp danh nghĩa” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý lớp học  Danh sách sinh viên lớp danh 

nghĩa 

 

Hình 24. Đường dẫn tới màn hình “Danh sách sinh viên lớp danh nghĩa” 

- Bước 2: Tra cứu danh sách sinh viên lớp danh nghĩa 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo; Loại đào tạo; Lớp học … 

 

Hình 25. Màn hình “Danh sách sinh viên lớp danh nghĩa” 

+ Bước 1: Chọn điều kiện tìm 
kiếm: Cơ sở; Khóa học; Bậc đào 

tạo …Lớp học 

+ Bước 2: Click . Xuất file excel danh sách 

lớp 
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VII. TRA CỨU LỊCH HỌC/LỊCH THI CỦA LỚP. 

7.1. Mô tả:  

Để biết lịch học/lịch thi chi tiết của lớp danh nghĩa. Thầy/Cô có thể tra cứu bằng các màn hình: 

“In thời khóa biểu của lớp học”; “In lịch thi theo lớp”; “Lịch lớp học”; “Lịch lớp học theo tuần”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp các màn hình sau để tra cứu lịch học/lịch thi: 

+ Thời khóa biểu  Quản lý lịch học  In thời khóa biểu của lớp học. 

+ Thời khóa biểu  Quản lý lịch thi  In lịch thi theo lớp. 

+ Thời khóa biểu  Xem lịch giảng dạy, học tập  Lịch lớp học. 

+ Thời khóa biểu  Xem lịch giảng dạy, học tập  Lịch lớp học theo tuần. 

- Đối với lịch học: Kết quả tra cứu chỉ chính xác khi lớp học ở trạng thái: CHỈ ĐĂNG KÝ hoặc 

ĐÃ KHÓA (có thể tra cứu ngay trong tuần đầu tiên của học kỳ), theo thông báo kế hoạch đào tạo và tổ 

chức đăng ký học tập trực tuyến của học kỳ. 

- Đối với lịch thi: Chỉ có tính chất tham khảo, do lịch thi kết thúc học phần được trộn theo vần 

ABC, cần theo dõi ngày kết thúc thi theo thông báo tổ chức thi lại của học kỳ. 

7.2. Thực hiện: 

Tài liệu đưa ra hướng dẫn tra cứu thời khóa biểu tại màn hình “In thời khóa biểu của lớp học”, các 

màn hình còn lại thực hiện tương tự. 

- Bước 1: Mở màn hình “In thời khóa biểu của lớp học” 

+ Trên menu chính, chọn: Thời khóa biểu  Quản lý lịch học  In thời khóa biểu của lớp học    

 

Hình 26. Đường dẫn tới màn hình “In thời khóa biểu của lớp học” 

- Bước 2: Tra cứu thời khóa biểu của lớp học 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Chọn đợt; Chọn khoa. 

 

Hình 27. Màn hình “In thời khóa biểu của lớp học” 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Khoa 

+ Bước 2: Click . + Bước 3: Chọn . 
+ Bước 4: Chọn 

. 
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VIII. TRA CỨU SINH VIÊN. 

8.1. Mô tả:  

Để biết thông tin chi tiết sinh viên, Thầy/Cô có thể tra cứu bằng màn hình “Tra cứu sinh viên”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu sinh viên: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý sinh viên  Tra cứu sinh viên. 

- Màn hình “Tra cứu sinh viên” còn hỗ trợ tra cứu danh sách lớp danh nghĩa. 

8.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Danh sách sinh viên lớp danh nghĩa” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý sinh viên  Tra cứu sinh viên.  

 

Hình 28. Đường dẫn tới màn hình “Tra cứu sinh viên” 

- Bước 2: Tra cứu danh sách sinh viên lớp danh nghĩa/hoặc thông tin sinh viên 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo; Loại đào tạo; Lớp học … 

 

Hình 29. Màn hình “Tra cứu sinh viên” 

+ Bước 1: Chọn điều kiện tìm kiếm: Cơ 

sở; Khóa học; Bậc đào tạo … Lớp học 

+ Bước 2: Click . Xuất file excel danh sách lớp 
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IX. TRA CỨU LỊCH HỌC - LỊCH THI SINH VIÊN. 

9.1. Mô tả:  

Để tra cứu được chính xác lịch học - lịch thi của sinh viên, Thầy/Cô có thể tra cứu bằng màn hình 

“Tra cứu lịch học - Lịch thi sinh viên”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý sinh viên  Tra cứu lịch học - Lịch thi sinh viên. 

9.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Tra cứu lịch học - Lịch thi sinh viên” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý sinh viên  Tra cứu lịch học - Lịch thi 

sinh viên.  

 

Hình 30. Đường dẫn tới màn hình “Tra cứu lịch học - Lịch thi sinh viên” 

- Bước 2: Thực hiện tra cứu lịch học - Lịch thi sinh viên 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Mã sinh viên 

 

Hình 31. Màn hình “Tra cứu lịch học - Lịch thi sinh viên” 

X. THỐNG KÊ SINH VIÊN THI LẠI. 

10.1. Mô tả:  

 Để nắm được tình hình kết quả thi lần 1 của các học phần trong khoa. Thầy/Cô có thể tra cứu 

bằng màn hình “Thống kê sinh viên thi lại”. 

Lưu ý:  

+ Bước 1: Chọn: Đợt + Bước 3: Click . 
+ Bước 2: Nhập mã SV 

(hoặc click  sinh viên) 
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- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý thi lại  Thống kê sinh viên thi lại. 

- Để tra cứu kết quả chính xác, cần theo dõi ngày công bố điểm thi theo thông báo tổ chức thi lại 

của học kỳ. 

- Để nắm được số lượng sinh viên đăng ký thi lại, Thầy/Cô tra cứu tại màn hình “Danh sách sinh 

viên thi lại” 

10.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Thống kê sinh viên thi lại” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý thi lại  Thống kê sinh viên thi lại.  

 

Hình 32. Đường dẫn tới màn hình “Thống kê sinh viên thi lại” 

- Bước 2: Thực hiện xem kết quả thống kê sinh viên thi lại 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo; Loại đào tạo … 

 

Hình 33. Màn hình “Thống kê sinh viên thi lại” 

XI. TRA CỨU XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ THI. 

11.1. Mô tả:  

Để nắm được tình hình sinh viên bị xử lý vi phạm quy chế thi của lớp. Thầy/Cô có thể tra cứu 

bằng màn hình “Xử lý vi phạm quy chế thi”.  

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý chuyên cần - rèn luyện  Xử lý vi phạm quy chế thi. 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Cơ sở … + Bước 2: Click . 
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- Để tra cứu kết quả chính xác, cần theo dõi ngày công bố điểm thi theo thông báo tổ chức thi lại 

của học kỳ. 

11.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Xử lý vi phạm quy chế thi” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý chuyên cần - rèn luyện  Xử lý vi phạm 

quy chế thi.  

 

Hình 34. Đường dẫn tới màn hình “Xử lý vi phạm quy chế thi” 

- Bước 2: Tra cứu xử lý vi phạm quy chế thi 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo … 

 

Hình 35. Màn hình “Xử lý vi phạm quy chế thi” 

XII. TRA CỨU RÈN LUYỆN SINH VIÊN. 

12.1. Mô tả:  

Để nắm được kết quả điểm rèn luyện của lớp. Thầy/Cô có thể tra cứu bằng màn hình “Rèn luyện 

sinh viên”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý chuyên cần - rèn luyện  Rèn luyện sinh viên. 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Cơ sở; Khóa 

học; Bậc đào tạo … 
+ Bước 2: Click . 
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- Để tra cứu kết quả chính xác, cần theo dõi kế hoạch xét điểm rèn luyện theo lớp của học kỳ. 

12.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Rèn luyện sinh viên” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý chuyên cần - rèn luyện  Rèn luyện 

sinh viên.  

 

Hình 36. Đường dẫn tới màn hình “Rèn luyện sinh viên” 

- Bước 2: Tra cứu rèn luyện sinh viên 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo … 

 

Hình 37. Màn hình “Rèn luyện sinh viên” 

XIII. TRA CỨU TỔNG KẾT HỌC KỲ. 

13.1. Mô tả:  

Để nắm được tình hình học tập của lớp. Thầy/Cô có thể tra cứu bằng màn hình “Tổng kết học kỳ 

- Tín chỉ”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu: 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Cơ sở; Khóa 

học; Bậc đào tạo … Lớp học. 
+ Bước 2: Click . 
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+ Học vụ sinh viên  Quản lý tiến độ học tập  Tổng kết học kỳ - Tín chỉ. 

- Để tra cứu kết quả chính xác, cần theo dõi kế hoạch xét tiến độ của Nhà trường. 

13.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Tổng kết học kỳ - Tín chỉ” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý tiến độ học tập  Tổng kết học kỳ - 

Tín chỉ.  

 

Hình 38. Đường dẫn tới màn hình “Tổng kết học kỳ - Tín chỉ” 

- Bước 2: Tra cứu tổng kết học kỳ - Tín chỉ 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo … 

 

Hình 39. Màn hình “Tổng kết học kỳ - Tín chỉ” 

XIV. TRA CỨU THỐNG KÊ XỬ LÝ HỌC VỤ. 

14.1. Mô tả:  

Để nắm được tình hình học tập của lớp. Thầy/Cô có thể tra cứu bằng màn hình “Thống kê xử lý 

học vụ sinh viên”. 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Cơ sở; Khóa 

học; Bậc đào tạo … Lớp học. 
+ Bước 2: Click . 
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Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu: 

+ Học vụ sinh viên  Quản lý tiến độ học tập  Thống kê xử lý học vụ sinh viên. 

- Để tra cứu kết quả chính xác, cần theo dõi kế hoạch xét tiến độ của Nhà trường. 

- Dữ liệu thống kê tại màn hình này là kết quả xét tại màn hình “Tổng kết học kỳ - Tín chỉ” 

14.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Thống kê xử lý học vụ sinh viên” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên  Quản lý tiến độ học tập  Thống kê xử lý học 

vụ sinh viên.  

 

Hình 40. Đường dẫn tới màn hình “Thống kê xử lý học vụ sinh viên” 

- Bước 2: Tra cứu thống kê xử lý học vụ sinh viên 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo … 

 

Hình 41. Màn hình “Thống kê xử lý học vụ sinh viên” 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Cơ sở; Khóa 

học; Bậc đào tạo … Lớp học. 
+ Bước 2: Click . 
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XV. TRA CỨU CÔNG NỢ SINH VIÊN. 

15.1. Mô tả:  

Để nắm được tình hình công nợ (nộp các khoản phí, lệ phí do Nhà trường quy định) của lớp danh 

nghĩa / sinh viên. Thầy/Cô có thể tra cứu bằng màn hình “Báo cáo chi tiết công nợ sinh viên lớp học”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu: 

+ Tài chính  Báo cáo công nợ  Báo cáo chi tiết công nợ sinh viên lớp học. 

- Để tra cứu kết quả chính xác, cần theo dõi kế hoạch thu học phí của Nhà trường. 

15.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Báo cáo chi tiết công nợ sinh viên lớp học” 

+ Trên menu chính, chọn: Tài chính  Báo cáo công nợ  Báo cáo chi tiết công nợ sinh viên 

lớp học.  

 

Hình 42. Đường dẫn tới màn hình “Báo cáo chi tiết công nợ sinh viên lớp học” 

- Bước 2: Tra cứu công nợ của lớp danh nghĩa / sinh viên 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Cơ sở; Khóa học; Bậc đào tạo … 

 

Hình 43. Màn hình “Báo cáo chi tiết công nợ sinh viên lớp học” 

 

  

+ Bước 1: Chọn: Cơ sở; Khóa học; 

Bậc đào tạo … Lớp học. 
+ Bước 2: Click . 
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PHẦN III: DÀNH CHO NHÂN SỰ NHÓM 2 (Trợ lý) 

 

XVI. CẤP GIẢNG VIÊN LỊCH HỌC. 

16.1. Mô tả:  

Tài liệu đưa ra hướng dẫn cấp giảng viên lịch học thi theo khoa chủ quản. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp các màn hình sau để cấp giảng viên lịch học. 

+ Thời khóa biểu/Quản lý lịch học/Xếp lịch học theo khoa chủ quản. 

+ Thời khóa biểu/Quản lý lịch học/Cấp giảng viên lịch học không theo khoa QL. 

- Màn hình “Cấp giảng viên lịch học không theo khoa QL”, chỉ nên sử dụng trong trường hợp đặc 

biệt. Khoa mời khoa khác cấp giảng viên và sau đó Khoa mời sẽ tự cấp giảng viên. 

- Lịch học: Do phòng Đào tạo thực hiện xếp lịch và Khoa chuyên môn cấp giảng viên lịch học. 

- Cấp giảng viên lịch học: Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và tổ chức học tập trực tuyến của các 

học kỳ. 

- Các trường hợp cấp giảng viên bị lỗi, cần hủy phòng để cấp lại. Khoa liên hệ với phòng Đào tạo 

để được hỗ trợ. 

16.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Xếp lịch học theo khoa chủ quản” 

+ Trên menu chính, chọn: Thời khóa biểu/Quản lý lịch học/Xếp lịch học theo khoa chủ quản  

 

Hình 44. Đường dẫn tới màn hình “Xếp lịch học theo khoa chủ quản” 

- Bước 2: Màn hình “Xếp lịch học theo khoa chủ quản” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Khoa; Đợt; Lịch của khoa. 
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Hình 45. Màn hình “Xếp lịch học theo khoa chủ quản” 

 Lưu ý:  

- Để lọc bớt dữ liệu hiển thị trên lưới có thể sử dụng chức năng  

- Để cấp giảng viên lịch học của khoa .  

- Chỉ cấp giảng viên vào dòng dữ liệu lịch học có ký hiệu  tại cột đầu tiên của dòng dữ 

liệu lịch học tương ứng. 

- Không thực hiện các thao tác khác ngoài tài liệu hướng dẫn này, tránh trường hợp thay đổi 

dữ liệu phân hệ EDU. 

- Bước 3: Cập nhật lại “Khoa cấp giảng viên” (Nếu không cần cấp giảng viên giảng dạy khác 

cơ sở thì bỏ qua bước này) 

 Chú ý: 

+ Mặc định “Khoa cấp giảng viên” là theo cơ sở của lớp danh nghĩa. (Ví dụ: Lớp danh nghĩa 

thuộc cơ sở Hà Nội => Khoa cấp giảng viên là khoa chủ quản môn học của cơ sở đó). 

+ Nếu cần cấp giảng viên giảng dạy khác cơ sở, thì trước khi cấp giảng viên cần cập nhật lại 

“Khoa cấp giảng viên”. 

 Các bước thực hiện: 

+ Cấp lại “Khoa cấp giảng viên”: Chọn dòng dữ liệu trên lưới tương ứng với lịch học cần cấp 

lại khoa cấp giảng viên => Click phải chuột => Chọn mục  

 

Hình 46. Cấp giảng viên lịch học 



P a g e  29 | 48 

 

+ Tại cửa sổ này click chọn  vào dòng dữ liệu của khoa cần cấp giảng viên 

 
Hình 47. Danh sách khoa 

+ Tại cửa sổ này click chọn  để hoàn thành việc cập nhật lại khoa cần cấp giảng viên 

Hình 48. Hoàn thành cập nhật lại khoa cấp giảng viên 

- Bước 4: Cấp giảng viên lịch học 

+ Cấp giảng viên lịch học: Chọn dòng dữ liệu trên lưới tương ứng với lịch học cần cấp giảng 

viên lịch học => Click phải chuột => Chọn mục  
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Hình 49.  Cấp giảng viên lịch học 

 

Hình 50. Danh sách giảng viên dạy 

+ Click chọn  => Xuất hiện cửa sổ “Chọn giảng viên”.  
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+ Tại cửa sổ này click chọn  hoặc nếu muốn kết quả tìm kiếm trả về “gần” với yêu 

cầu, nhập dữ liệu vào  sau đó click chọn  

 

Hình 51. Tìm kiếm toàn bộ giảng viên (ĐK: giảng viên trống) 

 

 

Hình 52. Tìm kiếm theo tên giảng viên (ĐK: giảng viên trống) 

+ Sau khi click chọn  dữ liệu giảng viên trống xuất hiện trên lưới. Lựa chọn giảng 

viên cho lịch học bằng cách click  vào dòng dữ liệu giảng viên tương ứng. 
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Hình 53. Chọn giảng viên giảng viên dạy vào lịch học 

 

Hình 54. Cấp giảng viên dạy vào lịch học 

+ Nếu muốn cấp nhiều giảng viên dạy tiếp tục thực hiện . (lặp lại thao tác theo 

hướng dẫn ở trên). 

+ Sau khi thực hiện cấp đủ giảng viên dạy => Click chọn . 

 

Hình 55. Xác nhận cấp giảng viên dạy vào lịch học 
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Hình 56. Hoàn thành cấp giảng viên dạy vào lịch học 

 

XVII. CẤP GIẢNG VIÊN LỊCH THI. 

17.1. Mô tả:  

Tài liệu đưa ra hướng dẫn cấp giảng viên coi thi của 3 trường hợp: 

- Trường hợp 1: Khoa tự cấp giảng viên coi thi; 

- Trường hợp 2: Khoa mời giảng viên khoa khác coi thi; 

- Trường hợp 3: Khoa cấp giảng viên coi thi hỗ trợ khoa khác. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp các màn hình sau cấp giảng viên lịch thi. 

+ Thời khóa biểu/Quản lý lịch thi/Xếp lịch thi. 

+ Thời khóa biểu/Quản lý lịch thi/Cấp nhân sự coi thi. 

+ Thời khóa biểu/Quản lý lịch thi/Cấp nhân sự coi thi không theo khoa QL. 

- Đối với màn hình “Cấp nhân sự coi thi không theo khoa QL”, chỉ nên sử dụng trong trường hợp 

đặc biệt. Khoa mời khoa khác cấp giảng viên và sau đó Khoa mời sẽ tự cấp giảng viên. 

- Mỗi lịch thi tự luận cấp đủ 2 giảng viên coi thi. 

- Các trường hợp cấp giảng viên bị lỗi, cần hủy phòng để cấp lại. Khoa liên hệ với phòng Đào tạo 

để được hỗ trợ. 

- Đối với lịch thi trắc nghiệm, trung tâm Khảo thí thực hiện xếp lịch và cấp giảng viên. 

17.2. Thực hiện: 

17.2.1. Khoa tự cấp giảng viên coi thi. 

- Bước 1: Mở màn hình “Xếp lịch thi” 

+ Trên menu chính, chọn: Thời khóa biểu/Quản lý lịch thi/Xếp lịch thi.  
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Hình 57. Đường dẫn tới màn hình “Xếp lịch thi” 

- Bước 2: Màn hình “Xếp lịch thi” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Khoa; Đợt; Loại lịch thi. 

 

Hình 58. Màn hình “Xếp lịch thi” 

 Lưu ý:  

- Để lọc bớt dữ liệu hiển thị trên lưới có thể sử dụng chức năng  

- Để cấp giảng viên coi thi cuối kỳ chọn . Để cấp giảng viên coi thi  thi lại chọn 

. 

- Chỉ cấp giảng viên vào dòng dữ liệu lịch thi có ký hiệu  tại cột đầu tiên của dòng dữ liệu 

lịch thi tương ứng. 

- Không thực hiện các thao tác khác ngoài tài liệu hướng dẫn này, tránh trường hợp thay đổi 

dữ liệu phân hệ EDU. 

- Bước 3: Cấp giảng viên coi thi 

+ Cấp giảng viên coi thi: Chọn dòng dữ liệu trên lưới tương ứng với lịch thi cần cấp giảng 

viên coi thi => Click phải chuột => Chọn mục  

 

Hình 59.  Cấp giảng viên coi thi 

+ Sau khi click chọn  => Xuất hiện cửa sổ “Danh sách giảng viên coi thi”. 
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Hình 60. Danh sách giảng viên coi thi 

+ Click chọn  => Xuất hiện cửa sổ “Chọn giảng viên”.  

 

Hình 61. Chọn giảng viên  

+ Tại cửa sổ này click chọn  hoặc nếu muốn kết quả tìm kiếm trả về “gần” với yêu 

cầu, nhập dữ liệu vào  sau đó click chọn  

 

Hình 62. Tìm kiếm toàn bộ giảng viên (ĐK: giảng viên trống) 



P a g e  36 | 48 

 

 

Hình 63. Tìm kiếm theo tên giảng viên (ĐK: giảng viên trống) 

+ Sau khi click chọn  dữ liệu giảng viên trống xuất hiện trên lưới. Lựa chọn giảng 

viên coi thi cho lịch thi bằng cách click  vào dòng dữ liệu giảng viên tương ứng. 

 

Hình 64. Chọn giảng viên giảng viên coi thi vào lịch thi 

 

Hình 65. Cấp giảng viên coi thi thứ nhất vào lịch thi 
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+ Sau khi thực hiện  được giảng viên coi thi đầu tiên. Người dùng tiếp tục thực 

hiện cấp giảng viên coi thi tiếp theo (lặp lại thao tác theo hướng dẫn ở trên). 

 

Hình 66. Cấp giảng viên coi thi tiếp theo vào lịch thi 

+ Sau khi thực hiện cấp đủ 02 giảng viên coi thi => Click chọn . 

 

Hình 67. Hoàn thành cấp 02 giảng viên coi thi vào lịch thi 

17.2.2. Khoa mời giảng viên khoa khác coi thi. 

- Bước 1: Mở màn hình “Xếp lịch thi” 

 

Hình 68. Đường dẫn tới màn hình “Xếp lịch thi” 

- Bước 2: Màn hình “Xếp lịch thi” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Khoa; Đợt; Loại lịch thi. 
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Hình 69. Màn hình “Xếp lịch thi” 

 Lưu ý:  

- Để lọc bớt dữ liệu hiển thị trên lưới có thể sử dụng chức năng  

- Để cấp giảng viên coi thi cuối kỳ chọn . Để cấp giảng viên coi thi  thi lại chọn 

. 

- Chỉ chọn khoa cấp giảng viên coi thi vào dòng dữ liệu lịch thi có ký hiệu  tại cột đầu 

tiên của dòng dữ liệu lịch thi tương ứng. 

- Bước 3: Chọn Khoa cấp giảng viên coi thi 

+ Chọn Khoa cấp giảng viên coi thi: Chọn dòng dữ liệu trên lưới tương ứng với lịch thi cần 

“mời” giảng viên coi thi => Click phải chuột => Chọn mục . 

 

Hình 70. Chọn Khoa cấp giảng viên coi thi vào lịch thi 

+ Thực hiện  Khoa cấp giảng viên coi thi vào cửa sổ “Danh sách Khoa cấp 

giảng viên coi thi” (Giả sử cần cập nhật dữ liệu khoa cấp giảng viên coi thi là Khoa Cơ khí Hà Nội) 
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Hình 71. Thêm Khoa cấp giảng viên coi thi vào lịch thi 

+ Lựa chọn khoa cấp giảng viên coi thi cho lịch thi bằng cách click  vào dòng dữ liệu 

khoa chuyên môn tương ứng. 

 

Hình 72. Xác nhận chọn khoa cấp giảng viên coi thi vào lịch thi 

+ Sau khi thực hiện “mời” Khoa cấp giảng viên coi thi => Click chọn . 



P a g e  40 | 48 

 

 

Hình 73. Hoàn thành Khoa cấp giảng viên coi thi vào lịch thi 

+ Nếu muốn mời nhiều khoa cấp giảng viên coi thi, tiếp tục thực hiện  (lặp lại 

thao tác theo hướng dẫn ở trên). 

+ Click chọn nút , trên màn hình Xếp lịch thi. 

 

Hình 74. Cập nhật Khoa cấp giảng viên coi thi vào lịch thi 

 

Hình 75. Hoàn thành cập nhật Khoa cấp giảng viên coi thi vào lịch thi 
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17.2.3. Khoa cấp giảng viên coi thi hỗ trợ khoa khác. 

- Bước 1: Mở màn hình “Cấp nhân sự coi thi” 

 

Hình 76. Đường dẫn tới màn hình “Cấp nhân sự coi thi” 

- Bước 2: Màn hình “Cấp nhân sự coi thi” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Khoa; Đợt; Loại lịch thi. 

 

Hình 77. Màn hình “Cấp nhân sự coi thi” 

 Lưu ý:  

- Để lọc bớt dữ liệu hiển thị trên lưới có thể sử dụng chức năng . 

- Để lựa cấp giảng viên coi thi cuối kỳ chọn . Để cấp giảng viên coi thi  thi lại 

chọn . 

- Bước 2: Cấp giảng viên coi thi 

+ Cấp giảng viên coi thi: Chọn dòng dữ liệu trên lưới tương ứng với lịch thi cần cấp giảng 

viên coi thi => Click phải chuột => Chọn mục  

 

Hình 78. Cấp nhân sự coi thi 

+ Các thao tác còn lại: (Thực hiện tương tự theo hướng dẫn tại: hình 55  hình 60). 
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PHẦN IV: DÀNH CHO NHÂN SỰ TRƯỞNG KHOA (Admin Khoa hoặc 

Nhóm 1)  

 

XVIII. PHÂN QUYỀN NHẬP ĐIỂM. 

18.1. Mô tả:  

Tài liệu đưa ra hướng dẫn phân quyền nhập điểm tại màn hình “Phân quyền nhập điểm”: 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để phân quyền nhập điểm. 

+ Học vụ sinh viên/Quản lý kết quả học tập/Phân quyền nhập điểm. 

- Mặc định giảng viên dạy có quyền nhập điểm quá trình và có quyền điểm danh. Màn hình 

này cung cấp khả năng phân quyền cho giảng viên khác thực hiện nhiệm vụ nhập điểm quá trình 

và điểm danh trên phân hệ EDU (khi giảng viên dạy không thực hiện nhập điểm quá trình và điểm 

danh trên phân hệ EDU). 

18.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Phân quyền nhập điểm” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên/Quản lý kết quả học tập/Phân quyền nhập điểm.  

 

Hình 79. Đường dẫn tới màn hình “Phân quyền nhập điểm” 

- Bước 2: Màn hình “Phân quyền nhập điểm” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Khoa; Cơ sở …. 

 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Khoa; Cơ sở … + Bước 2: Click . 
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Hình 80. Màn hình “Phân quyền nhập điểm” 

- Bước 3: Phân quyền nhập điểm 

+ Phân quyền nhập điểm: Chọn  dòng dữ liệu trên lưới tương ứng với lịch học cần phân 

quyền cho giảng viên => Click phải chuột => Chọn mục “Chọn nhân sự nhập điểm quá trình” hoặc 

“Chọn nhân sự điểm danh” 

 

Hình 81.  Phân quyền nhân sự nhập điểm quá trình 

 

Hình 82. Thêm giảng viên nhập điểm quá trình vào lớp HP 

+ Click chọn  => Xuất hiện cửa sổ “Chọn giảng viên”.  

+ Lựa chọn giảng viên nhập điểm cho lớp HP bằng cách click  vào dòng dữ liệu giảng 

viên tương ứng. 

 

Hình 83. Danh sách giảng viên  
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+ Nếu muốn cấp nhiều giảng viên, tiếp tục thực hiện . (lặp lại thao tác theo 

hướng dẫn ở trên). 

+ Sau khi thực hiện cấp đủ giảng viên nhập điểm => Click chọn . 

 

Hình 84. Chọn giảng viên  

 

Hình 85. Hoàn thành phân quyền nhập điểm quá trình cho lớp học phần 

 

XIX. PHÂN CÔNG CÁN BỘ CHẤM THI. 

19.1. Mô tả:  

Tài liệu đưa ra hướng dẫn phân công cán bộ chấm thi tại màn hình “Phân quyền cán bộ chấm thi 

nhập điểm”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để phân công cán bộ chấm thi. 

+ Học vụ sinh viên/Quản lý kết quả học tập/Phân quyền cán bộ chấm thi nhập điểm. 

- Phân công chấm thi chỉ thực hiện đối với các học phần có phân túi chấm thi theo phách, và 

khi môn học đã được dồn túi và đánh phách. 

- Cần phân biệt rõ môn học của bậc, loại hình đào tạo nào đó (Bậc đào tạo: Đại học - Tín 

chỉ; Cao đẳng - Tín chỉ. Và loại hình đào tạo …). 

- Mỗi túi bài thi cần phân công đủ 2 cán bộ chấm thi. 
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19.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Phân quyền cán bộ chấm thi nhập điểm” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên/Quản lý kết quả học tập/Phân quyền cán bộ chấm 

thi nhập điểm.  

 

Hình 86. Đường dẫn tới màn hình “Phân quyền cán bộ chấm thi nhập điểm” 

- Bước 2: Màn hình “Phân quyền cán bộ chấm thi nhập điểm” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở …. 

Hình 87. Màn hình “Phân quyền cán bộ chấm thi nhập điểm” 

- Bước 3: Phân công chấm thi theo túi bài thi 

+ Phân công chấm thi: Chọn  dòng dữ liệu trên lưới tương ứng với túi bài thi cần phân 

công cho giảng viên => Click phải chuột => Chọn mục “Chọn cán bộ chấm thi”  

Hình 88.  Phân công cán bộ chấm thi theo túi bài thi 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Cơ sở 

… 
+ Bước 2: Click 

. 
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+ Click chọn  => Để xuất hiện danh sách nhân sự theo khoa chủ quản. 

 

Hình 89. Tìm kiếm cán bộ chấm thi theo khoa chủ quản nhân sự 

+ Lựa chọn giảng viên chấm thi bằng cách chọn  vào dòng dữ liệu giảng viên tương ứng. 

+ Sau khi lựa chọn xong giảng viên chấm, click  để chuyển danh sách GV sang danh sách 

lựa chọn. Nếu cần lựa chọn lại thì thực hiện tương tự để chuyển GV qua lại giữa 2 loại danh sách. 

 

Hình 90. Lựa chọn giảng viên chấm thi 

 

Hình 91. Danh sách giảng viên chấm thi được lựa chọn 

+ Bước 1: Chọn: Khoa 

+ Bước 2: Click . 
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Hình 92. Xác nhận hoàn thành phân công chấm cho túi bài lựa chọn 

Hình 93. Kết quả phân công cán bộ chấm thi cho túi bài thi 

+ Nếu muốn phân công chấm các túi bài thi khác, tiếp tục lặp lại thao tác theo hướng dẫn ở 

trên.  

+ Nếu muốn xóa các dòng dữ liệu đã phân công chấm: Chọn  vào các dòng dữ liệu giảng 

viên tương ứng => Click phải chuột => Chọn “Xóa cán bộ chấm thi” 

Hình 94. Xóa phân công cán bộ chấm thi cho túi bài thi 
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XX. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHẤM THI. 

20.1. Mô tả:  

Tài liệu đưa ra hướng dẫn tra cứu thông tin về số lượng bài thi đã chấm tại màn hình “Thống kê 

số lượng chấm thi - nhập điểm”. 

Lưu ý:  

- Phân hệ EDU cung cấp màn hình sau để tra cứu số lượng bài thi đã chấm. 

+ Học vụ sinh viên/ Quản lý tổ chức thi học phần /Thống kê số lượng chấm thi - nhập 

điểm. 

- Tra cứu số lượng chấm thi chỉ thực hiện được khi đã phân công chấm thi. 

- Áp dụng tra cứu cho học phần có thực hiện có phân túi chấm thi theo phách. 

20.2. Thực hiện: 

- Bước 1: Mở màn hình “Thống kê số lượng chấm thi - nhập điểm” 

+ Trên menu chính, chọn: Học vụ sinh viên/Quản lý tổ chức thi học phần/ Thống kê số lượng 

chấm thi - nhập điểm.  

 

Hình 95. Đường dẫn tới màn hình “Thống kê số lượng chấm thi - nhập điểm” 

- Bước 2: Màn hình “Thống kê số lượng chấm thi - nhập điểm” 

+ Lựa chọn điều kiện tìm kiếm: Đợt; Cơ sở …. 

 

Hình 96. Tra cứu thông tin tại màn hình “Thống kê số lượng chấm thi - nhập điểm” 

+ Bước 1: Chọn: Đợt; Cơ sở … 
+ Bước 2: Click 

. 


