HƯỚNG DẪN THI KỸ NĂNG MỀM TRỰC TUYẾN
(Dành cho sinh viên ĐHQGHN)
TÓM TẮT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ THI:

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản học đã được cấp tại website el.hdc.org.vn
để ghi lại 5 kỹ năng đã đăng ký học bằng cách: click vào tên đăng nhập của
mình hoặc trên trang chủ hiện ra 5 kỹ năng mềm đã đăng ký học, ghi số các kỹ
năng ra tay. Sau đó thoát tài khoản học.
- ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG BẰNG TÀI KHOẢN THI:

XY

VNU.Mãtrường.MÃSV
-

Mật khẩu: mã sinh viên

(XY được công bố tại phòng thi)
Sau đó CLICK VÀO MY CLASSES CLICK “ ĐỀ THI KỸ NĂNG MỀM
KHÓA QH-2012”
MÀN HÌNH HIỆN RA 100 ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG 100 KỸ NĂNG MỀM
CLICK VÀO ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG VỚI KỸ NĂNG ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC
CLICK “BẮT ĐẦU KIỂM TRA”  CLICK START ATTEMPT SẼ HIỆN RA
CÁC CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI;
SAU KHI TÍCH XONG CÁC CÂU HỎI  CLICK VÀO “TIẾP THEO”
CLICK VÀO “NỘP BÀI VÀ KẾT THÚC” 2 lần
MÀN HÌNH KẾT QUẢ HIỆN RA. NẾU “ĐẠT” - CLICK VÀO ĐỀ THI như
lúc đầu ĐỂ LÀM CÁC ĐỀ CÒN LẠI
NẾU “KHÔNG ĐẠT”  CLICK VÀO “THỰC HIỆN LẠI ĐỀ THI”

XEM ĐIỂM: SAU KHI THỰC HIỆN XONG 5 ĐỀ THI  TÌM KHU VỰC QUẢN TRỊ 
CLICK ĐIỂM SỐ  SẼ HIỆN RA BẢNG TỔNG 100 KỸ NĂNG “KẾT QUẢ ĐẠT CỦA MỖI
SV KHI CẢ 5 KỸ NĂNG ĐỀU CÓ ĐIỂM SỐ >= 5”

Lưu ý:
- Sau khi làm xong sinh viên thoát tài khoản, lên ký danh sách dự thi.
- Ca cuối cùng của ngày thi cán bộ coi thi nhắc sinh viên làm xong tắt máy tính.

1. Xem lại 5 kỹ năng đã đăng ký:
-

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản học đã được cấp; Sau đó click vào tên đăng nhập của
mình sẽ hiện ra hồ sơ cá nhân có 5 kỹ năng mềm đã đăng ký học.

-

Ghi nhớ 5 kỹ năng; Sau đó thoát tài khoản học.

2. Mở đề thi cuối khóa Kỹ năng mềm
-

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thi (được công bố tại ca thi) sẽ hiện ra
màn hình :

-

Click chuột vào My Classes ;

-

Sau đó click vào “Đề thi Kỹ năng mềm QH-...”; sẽ hiện ra 100 đề thi.

-

Số kỹ năng mềm trong danh sách 100 kỹ năng mềm sinh viên đăng ký học tương ứng với số
của “Đề thi Kỹ năng mềm ”

3. Hướng dẫn thi kỹ năng mềm
-

Lựa chọn kỹ năng mềm mà sinh viên đã đăng ký học;

-

Click vào kỹ năng đó trong danh sách ở hình 02 . Màn hình hiển thi thông báo thời gian làm
bài 10 phút.

Hình 3
-

Click vào nút “Bắt đầu kiểm tra”

-

Màn hình xuất hiện thông báo xác nhận, click vào Start attempt để bắt đầu thi.

Hình 5
-

Mỗi kỹ năng thi sẽ có 10 đến 20 câu hỏi, mỗi một câu hỏi bạn có thể chọn 1 đáp án

hoặc nhiều đáp án tuỳ thuộc vào yêu cầu của từng câu. (Hình 7)

Hình 7
-

Thời gian làm bài thi cho 1 kỹ năng mềm là 10 phút, nếu trong 10 phút đó bạn

chưa làm xong hệ thống sẽ tính điểm. Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, click vào nút Tiếp
theo như hình 8.

-

Sau khi bạn làm xong 10 câu hỏi bạn Click vào nút Tiếp theo như hình 8:

Hình 8

-

Sau đó click vào “Nộp bài và kết thúc”

-

Hệ thống sẽ tự động chấm điểm bài thi và đưa ra kết quả trên màn hình như hình 9:

Hình 9
Nhìn vào hình 09 ta thấy:
-

Attempt : Số lần làm bài thi của 1 kỹ năng mềm

-

State. Ngày, giờ bạn thực hiện bài thi

-

Điểm /10,00. Điểm thi của 1 kỹ năng mềm và thông tin phản hồi (Đạt hoặc Không

Đạt ) ở đây 10 câu hỏi tương ứng với 10 điểm: Đạt khi số điểm >= 5 và <=10, Không Đạt
khi số điểm <5
-

Nếu kết quả “Không đạt” sinh viên click “Thực hiện lại đề thi” để làm lại.

-

Sau khi bạn làm xong bài thi và biết số điểm của mình bạn Click vào: ” ĐỀ THI

KỸ NĂNG MỀM QH-... ” và lựa chọn đề thi để làm tiếp các kỹ năng còn lại.

4. Một số lưu ý

-

Trong quá trình học sinh viên sẽ không thấy được đề thi, khi đi thi sinh viên sẽ thấy được
đề thi như hướng dẫn.

-

Thời gian thi của mỗi kỹ năng là 10 phút, tổng thời gian thi của mỗi sinh viên là 50 phút.

-

Sinh viên sẽ thi 5 kỹ năng mềm mà sinh viên đã đăng ký học trên hệ thống học tập trực
tuyến.

-

Nếu 1 trong số 5 kỹ năng các bạn thi có số điểm <5, sinh viên có thể làm lại kỹ năng đó
nếu còn thời gian thi.

-

Nếu đã hết thời gian thi mà có 1 kỹ năng có số điểm < 5 điểm thì kết quả thi cuối cùng của
sinh viên “KHÔNG ĐẠT”

-

Kết quả cuối cùng của bạn là “ĐẠT” nếu cả 5 kỹ năng thi đều có số điểm >=5 điểm.
TÓM TẮT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ THI:

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản học đã được cấp tại website el.hdc.org.vn để ghi lại 5
kỹ năng đã đăng ký học bằng cách: click vào tên đăng nhập của mình hoặc trên trang chủ
hiện ra 5 kỹ năng mềm đã đăng ký học, ghi số các kỹ năng ra tay. Sau đó thoát tài khoản
học.
- ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG BẰNG TÀI KHOẢN THI:
VNU.Mãtrường.MÃSVXY Mật khẩu: mã sinh viên
(XY được công bố tại phòng thi)
- Sau đó CLICK VÀO MY CLASSES CLICK “ ĐỀ THI KỸ NĂNG MỀM KHÓA QH2012”
- MÀN HÌNH HIỆN RA 100 ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG 100 KỸ NĂNG MỀM
- CLICK VÀO ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG VỚI KỸ NĂNG ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC
- CLICK “BẮT ĐẦU KIỂM TRA”  CLICK START ATTEMPT SẼ HIỆN RA CÁC CÂU
HỎI VÀ TRẢ LỜI;
- SAU KHI TÍCH XONG CÁC CÂU HỎI  CLICK VÀO “TIẾP THEO” CLICK VÀO
“NỘP BÀI VÀ KẾT THÚC” 2 lần
- MÀN HÌNH KẾT QUẢ HIỆN RA. NẾU “ĐẠT” - CLICK VÀO ĐỀ THI như lúc đầu ĐỂ
LÀM CÁC ĐỀ CÒN LẠI
- NẾU “KHÔNG ĐẠT”  CLICK VÀO “THỰC HIỆN LẠI ĐỀ THI”
XEM ĐIỂM: SAU KHI THỰC HIỆN XONG 5 ĐỀ THI  TÌM KHU VỰC QUẢN TRỊ 
CLICK ĐIỂM SỐ  SẼ HIỆN RA BẢNG TỔNG 100 KỸ NĂNG “KẾT QUẢ ĐẠT CỦA MỖI
SV KHI CẢ 5 KỸ NĂNG ĐỀU CÓ ĐIỂM SỐ >= 5”
Lưu ý: Sau khi làm xong sinh viên thoát tài khoản, lên ký danh sách dự thi. Ca cuối cùng của ngày
thi cán bộ coi thi nhắc sinh viên làm xong tắt máy tính.

