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HƯỚNG DẪN HỌC, THI VÀ LÀM BÀI TẬP THỰC HÀNH TRỰC TUYẾN
(Dành cho sinh viên)
1. Yêu cầu máy tính khi học Kỹ năng bổ trợ phải có
1.1 Yêu cầu:
-

Trình duyệt: UC Browser

-

Flash Player

-

Loa máy tính.

Tải tại đây

1.2 Cài đặt phần mềm:
- Bước 1: Tải và Cài đặt UC Browser: Tải tại đây
- Bước 2: Mở trình duyệt UC Browser
- B3: Đăng nhập trang học: el.hdc.org.vn qua trình duyệt UC Browser
- B5: Click vào bài học trong My Classes, sau đó click vào các kỹ năng mình đã đăng ký để
học bình thường;
(sinh viên tải các phần mềm tại đây)

2. Đăng nhập và sử dụng hệ thống
Để đăng nhập vào hệ thống elearning, cần thực hiện theo các bước như sau:
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a. Mở trình duyệt Internet UC Browser và truy cập vào địa chỉ sau: http://el.hdc.org.vn,
sẽ hiện ra cửa sổ:

b. Đăng nhập vào hệ thống:
Nhấp chuột vào login với thông tin tài khoản do Trung tâm dự báo và phát triển nguồn
nhân lực cấp cho theo mã trường và mã sinh viên theo mẫu sau:
Username: vnu.[mãđơnvị].[mãsinhviên]
Password: mãsinhviên
Ví dụ: Sinh viên có tên Nguyễn Quốc Trung, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; mã sinh
viên là 08000928 có tài khoản đăng nhập tương ứng là vnu.ueb.08000928 , password:
08000928
c. Danh sách mã đơn vị
STT Tên đơn vị
Mã đơn vị
1
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
ussh
2
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
hus
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
ulis
4
Trường Đại học Công nghệ
uet
5
Trường Đại học Kinh tế
ueb
6
Trường Đại học Giáo dục
education
7
Khoa luật
law
8
Khoa Quản trị kinh doanh
bs
9
Khoa quốc tế
is
10
Trường ĐH Y Dược
smp
d. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tên của sinh viên sẽ xuất hiện ở những vị
trí như hình sau:
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e. Nếu đăng nhập không thành công thì hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập lại;
f. Nếu sinh viên gõ đúng tên tài khoản với mật khẩu cá nhân được cấp mà không thể đăng
nhập được vào hệ thống, sinh viên liên lạc với cán bộ phụ trách để được hỗ trợ (qua số
HOTLINE ghi trên hệ thống)

3. Thay đổi thông tin cá nhân
Để thay đổi thông tin cá nhân, sinh viên thực hiện các bước như duới đây:
- Click vào tên sinh viên ở góc trên bên phải màn hình
- Sau khi click vào tên sinh viên, website sẽ chuyển tới trang mới, tiếp đến click vào
mục“Sửa hồ sơ cá nhân”
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- Màn hình sẽ chuyển tới trang “Cập nhật thông tin cá nhân”. Sinh viên cần điền đầy đủ
thông tin vào các mục màu đỏ (những phần có dấu * là thông tin bắt buộc) . Sau khi kết
thúc, click vào mục“Cập nhật hồ sơ” để hoàn tất.
4. Hướng dẫn học Kỹ năng bổ trợ online
4.1 Đăng ký các kỹ năng
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, sinh viên sẽ thấy giao diện màn hình như sau

- Ở chính giữa màn hình là khối thông tin hiển thị các khóa học mà sinh viên được quyền
truy cập.
- Yêu cầu: Sinh viên lựa chọn các Kỹ năng bổ trợ mà mình muốn học. (Quy định bắt
buộc sinh viên phải đăng ký số lượng kỹ năng theo thông báo trên hệ thống)
- Sinh viên click vào “Đăng ký khóa học” và chọn các Kỹ năng bổ trợ mà mình muốn
học
- Sau khi hoàn tất lựa chọn các Kỹ năng bổ trợ thì click vào “Đăng ký” để hoàn tất.
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- Sau khi đăng ký thành công các kỹ năng; màn hình trang chủ hiện ra click Tên tài
khoản của mình sẽ hiện ra hồ sơ cá nhân. Trong hồ sơ cá nhân click chọn Danh sách các
khóa đào tạo Kỹ năng bổ trợ sẽ hiện ra các kỹ năng đã đăng ký.

Lưu ý:
- Sinh viên cần lựa chọn đăng ký đúng các Kỹ năng bổ trợ theo thông báo đầu khóa học,
ít hơn hoặc nhiều hơn các kỹ năng hệ thống sẽ thông báo đăng ký lại.
- Sinh viên đăng ký học kỹ năng nào thì sẽ thi kỹ năng đó khi kết thúc chương trình học.
4.2 Hướng dẫn học Kỹ năng bổ trợ online
- Sau khi sinh viên đăng ký xong các Kỹ năng bổ trợ. Để học các kỹ năng sinh viên click
vào My classes trên thanh Menu sau đó click vào Danh sách các kỹ năng bổ trợ:
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-

Danh sách 100 kỹ năng hiện ra, click vào kỹ năng đã đăng ký học để học:

- Sau khi click vào khóa học tương ứng, khi đó màn hình sẽ chuyển tới giao diện chính
của khóa học đó.
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Ấn nút Enter để vào bài học.
Cửa sổ website mới sẽ xuất hiện nội dung bài học.
Sau đó sinh viên sẽ học theo nội dung và hướng dẫn của từng bài học.

5. Các lỗi thường gặp khi học Kỹ năng bổ trợ online và cách xử lý:
a. Trang web mới hiện ra không hiện bài để học
- Tắt đường link mở bài học, click lại nút enter.
b. Trang web mới hiện ra trên trình duyệt xuất hiện popup
- Ấn Allow popup để trình duyệt Flash loading bài học.
c. Trang web mới xuất hiện không có bài và nội dung,
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-

Vui lòng đợi trình duyệt loading bài học.

d. Xuất hiện trang web như hình ảnh dưới ấn : Launch
Khi xuất hiện lỗi trong quá trình học Kỹ năng bổ trợ, sinh viên hãy liên lạc với bộ phận phụ
trách website qua số HOTLINE trên hệ thống để được giải quyết.
e. Không hiện ra bài học, sinh viên đọc kỹ và làm theo hướng dẫn:
- Bước 1: Tải và Cài đặt UC Browser: Tải tại đây
- Bước 2: Mở trình duyệt UC Browser
- B3: Đăng nhập trang học: el.hdc.org.vn qua trình duyệt UC Browser
- B5: Click vào bài học trong My Classes, sau đó click vào các kỹ năng mình đã đăng ký để
học bình thường;
6. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập thực hành
Dạng 1: Câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án:

9

Dạng 2: Câu hỏi điền từ

Dạng 3: Câu hỏi lựa chọn đúng/sai
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Dạng 4: Câu hỏi lựa chọn một đáp án

Dạng 5: Câu hỏi kéo thả ( có 2 loại ):
Loại 1:

Loại 2:
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7. Hướng dẫn thi
a. Hướng dẫn thi Kỹ năng bổ trợ
- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thi, trên màn hình trang chủ sinh viên
Click chuột vào My Classes trên thanh Menu sau đó click vào “Đề thi Kỹ năng bổ trợ -...”;
sẽ hiện ra 100 đề thi.

- Số Kỹ năng bổ trợ trong danh sách 100 Kỹ năng bổ trợ sinh viên đăng ký học tương
ứng với số của “Đề thi Kỹ năng bổ trợ ”
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- Lựa chọn đề thi Kỹ năng bổ trợ tương ứng với kỹ năng mà sinh viên đã đăng ký học;
- Click vào đề thi sau đó Click vào “Bắt đầu kiểm tra” Màn hình xuất hiện thông báo
xác nhận, click vào Start attempt để bắt đầu thi.

- Các câu hỏi và câu trả lời hiện ra, 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.
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-

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

-

Sau đó click vào “Nộp bài và kết thúc” 2 lần:
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-

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 bổ trợ
- State. Ngày, giờ bạn thực hiện bài thi
- Điểm /10,00. Điểm thi của 1 Kỹ năng bổ trợ 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.
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- Nếu kết quả Đạt bạn Click vào: ” ĐỀ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ ” và lựa chọn đề thi
tiếp theo để thi:

b. Xem điểm:
- Sau khi thực hiện xong các kỹ năng sinh viên có thể xem điểm bằng cách Chọn mục “Đề
thi kỹ năng bổ trợ ”, > khu vực quản trị > quản trị khóa học > Điểm số.
- Hoặc: xem lại kết quả sau khi thi: chọn mục “Đề thi kỹ năng bổ trợ ”, click chọn lại các
đề thi đã thi sẽ hiện lại kết quả.
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8. 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.
- Sinh viên sẽ thi các kỹ năng bổ trợ mà sinh viên đã đăng ký học theo danh sách hoặc
thông báo;
- Thời gian thi của mỗi kỹ năng là 10 phút;
- Mỗi kỹ năng có tổng số lần làm bài là 3 lần nên sinh viên đọc kỹ câu hỏi và trả lời;
- Nếu 1 trong số các kỹ năng các bạn thi có số điểm <5, sinh viên có thể làm lại kỹ năng đó
nếu còn thời gian thi và số lần thực hiện đề 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 các kỹ năng thi đều có số điểm >=5 điểm.
9. CÁC QUY ĐỊNH
Quy định về việc học và thi kỹ năng bổ trợ, quy định phòng thi… sẽ được cập
nhật và thông báo trong thời gian tới
10. Thông tin liên hệ:
Mọi thắc mắc về hệ thống học và thi Kỹ năng bổ trợ xin liên hệ:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
Địa chỉ: Nhà G8 – Đại học quốc Gia Hà Nội – 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024.22142898
Cán bộ chuyên trách:
Mr. Giang Hồng Quỳnh, Email: quynhgh@gmail.com, ĐT: 0916.121.322 (8h-17h)
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HƯỚNG DẪN THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ TÓM TẮT
Bước 1: Truy cập website: http://el.hdc.org.vn
- Đăng nhập tài khoản thi: đề nghị các sinh viên tập trung lắng nghe hướng dẫn xong mới
đăng nhập.
- Tên đăng nhập: vnu.mã trường.mãsinhviênXY
(VD: vnu.uet.1234567800 ;pass: 12345678 )
XY: được thông báo tại phòng thi
Mật khẩu: 8 kí tự Mã số sinh viên (không liên quan đến password của tài khoản học)
- Sau khi đăng nhập tài khoản thi click vào My classes trên thanh menu – click Đề thi kỹ
năng bổ trợ: Sẽ hiện ra các đề thi tương ứng với các kỹ năng. Click vào đề thi tương
ứng với kỹ năng đã đăng ký học để làm bài.

- Sau đó click Bắt đầu kiểm tra, chọn Start attempt sẽ hiện ra các câu hỏi và trả lời.
- Sau khi tích trả lời xong, chọn Tiếp theo > sau đó Nộp bài và kết thúc. (Nếu muốn xem,
sửa lại câu trả lời chọn Return to attempt)
- Sau khi Nộp bài và kết thúc, hệ thống sẽ chấm điểm: kết quả hiện ra nếu kết quả Đạt, tiếp
tục vào My Classes mục Đề thi kỹ năng bổ trợ như lúc đầu thực hiện tiếp các đề còn lại.
- Nếu kết quả Không đạt, di chuột xuống cuối trang chọn Finish review, lựa chọn “Thực
hiện lại đề thi”
Bước 2: XEM ĐIỂM
11. Chọn mục “Đề thi kỹ năng bổ trợ ”, > khu vực quản trị > quản trị khóa học > Điểm số.
12. Hoặc: xem lại kết quả sau khi thi: chọn mục “Đề thi kỹ năng bổ trợ ”, click chọn lại các
đề thi đã thi sẽ hiện lại kết quả.
Bước 3: Sau khi làm bài xong: SV thoát tài khoản không tắt trình duyệt; Kiểm tra thông tin
và Ký vào danh sách tham dự thi.
Một số lưu ý:
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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.
- Sinh viên sẽ thi các kỹ năng bổ trợ mà sinh viên đã đăng ký học theo danh sách
hoặc thông báo;
- Thời gian thi của mỗi kỹ năng là 10 phút;
- Mỗi kỹ năng có tổng số lần làm bài là 3 lần nên sinh viên đọc kỹ câu hỏi và trả lời;
- Nếu 1 trong số các kỹ năng các bạn thi có số điểm <5, sinh viên có thể làm lại kỹ năng
đó nếu còn thời gian thi và số lần thực hiện đề 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 các kỹ năng thi đều có số điểm >=5 điểm.
-
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