


HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

LÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG 
1. Mục đích 

 Với phương châm thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác đến người học tất cả các nội dung có 

thể, thì Chương trình đào tạo, nội dung các học phần và đặc biệt thông tin về tài liệu học tập (Tên tài liệu, 

số lượng có ở Thư viện Trường, nếu đủ điều kiện có thêm file mềm) cần được cung cấp thuận tiện đến các 

bạn sinh viên. 

   

2. Nguyên tắc 

 Một đối tượng (Chương trình đào tạo, đề cường học phần) chỉ lưu trữ 1 bản bởi người có trách 

nhiệm và được khai thác bởi nhiều người để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Bản lưu trữ điện tử (mềm) 

là bản sao về nội dung của bản cứng (văn bản) có tính chất tham khảo.  

 Trách nhiệm cung cấp (lưu trữ, cập nhật lên hệ thống phần mềm):  

• Chương trình đào tạo do Phòng Đào tạo đại học cung cấp.  

• Đề cương học phần do giảng viên xây dựng đề cương, giảng viên giảng dạy cung cấp.  

• Học phần chung do nhiều giảng viên giảng dạy thì ưu tiên người biên soạn cung cấp, thứ đến là 

giảng viên giảng dạy do bộ môn phân công cung cấp.  

• Các học phần mời giảng (Biên soạn không phải giảng viên cơ hữu) thì khoa quản lý chuyên ngành 

phân công giảng viên (có thể trợ lý đào tạo) cung cấp.  

• Cuối cùng, các học phần đặt biệt không có khoa hay giảng viên nào cung cấp thì Phòng Đào tạo sẽ 

có trách nhiệm cung cấp. 

 Trách nhiệm khai thác, sử dụng: Mọi người liên quan (người học, người dạy, viên chức..) được 

quyền tiếp cận khai thác các nội dung (file, dữ liệu) đã được chính thức công bố (cung cấp, kiểm tra đúng 

đắn và duyệt) nhằm thực hiện theo đúng nội dung, kiểm tra, so sánh mọi người thực hiện có đúng nội dung 

công bố hay không nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. 

 

3. Các bước thực hiện 

3.1. Cung cấp chương trình đào tạo: Thực chất, tất cả các bản cứng (văn bản) đều được in ra từ bản mềm 

(file). Qua thời gian, bản cứng còn đó (nhưng khó khai thác), nhưng bản mềm đã đổi thay (có nhiều bản, 

khó biết bản nào chính, phụ, thay đổi và thậm chí đã mất). Hệ thống đào tạo hoạt động được thì nội dung 

chương trình đào tạo đã được đưa vào CSDL của Trường (cơ sở để triển khai đào tạo), bổ sung lần này là 

file văn bản sẽ lưu trữ lên hệ thống cho mọi người cùng khai thác. Thực hiện như sau: 

Chọn mục Quản lý chương trình đào tạo từ menu 1.QL Đào tạo trong phần mềm HeThongTinChi.Exe 

ta có màn hình sau đây. 
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Nhấp chuột chọn Khoa, Ngành, Chương trình.  

Lưu ý: Một khoa có nhiều ngành, một ngành có nhiều chương trình đào tạo, một chương trình đào tạo có 

thể được áp dụng cho một số khóa tuyển sinh (như ngành SP Toán thì đến khóa 2020 đã 7 chương trình 

đào tạo từ 0 đến 6);  

Nhấn vào nút  để chọn file cần cung cấp, Chương trình đào tạo đã có file thì sẽ có dấu hiệu  

 là tên file đã lưu trữ, lúc đó sẽ có cảnh báo 

 
Nếu không muốn thay thế thì chọn Cancel, nếu thật sự cần thay thế file đúng hơn thì chọn OK.  

 Hộp thoại Open sẽ xuất hiện 

 

Có thể chọn kiểu file tương ứng nếu nhấn vào , sẽ chọn các loại file  

 khác nhau, khuyên dùng nên chọn mặc nhiên file PDF. 

 

Để kiểm tra xem file up lên có đúng nội dung hay không thì nhấn vào nút  để load file đã lưu. File 

sẽ được hiện dưới dạng như sau (tùy môi trường máy tính). 
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Trách nhiệm: Chương trình đào tạo do Phòng Đào tạo cung cấp trên phần mềm nội bộ HeThongTinChi 

của Nhà trường. 

 

3.2 Giảng viên cung nội dung đề cương học phần. 

 Giảng viên chạy phần mềm nhập điểm bộ phận ở máy tính có kết nối internet có tên 

QuanLyDaoTao2018.Exe có dạng như sau: 

 
 

Vào mục Điểm thi/Giảng viên Nhập điểm bộ phận để được 



3 

 

 
 

Nhập đầy đủ các 3 thông số: Mã GV, Ngày tháng năm sinh và Mật khẩu rồi chọn Đồng ý, nếu đúng sẽ 

như sau: 

 
 

Ngoài 2 Tab cũ (Nhập điểm bộ phận và Thời khóa biểu), xuất hiện thêm Tab mới “Đề cương chi tiết học 

phần” 

 “CÁC HỌC PHẦN” là danh mục các học phần cần cung cấp đề cương chi tiết lên hệ thống, màu 

đỏ và SL=0 thể hiện học phần chưa cung cấp đề cương. Thứ tự các học phần như sau: Danh sách các học 

phần phân công giảng dạy qua các năm (sắp theo năm học từ cao xuông thấp), tiếp theo là các học phần 

của ngành đào tạo được phân công cung cấp. 
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 Để cung cấp (cập nhật) nội dung đề cương học phần lên hệ thống phần mềm, trước hết giảng viên 

phải có file mềm (file word) chính thức của đề cương (Nếu mình tự soạn thì đương nhiên có), nếu người 

khác soạn (học phần chung) thì bộ môn cung cấp, thậm chí Phòng Đào đại học cung cấp file mềm bằng 

cách nhấn nút  để load file về rồi tìm Đề cương học phần cần thiết. 

Sau khi đã có file word chứa Đề cương chi tiết học phần, ta thực hiện cung cấp (cập nhật) lên hệ thống. 

 

Việc soạn thảo, hoàn thiện đề cương chi tiết một học phần đòi hỏi giảng viên, bộ môn tốn nhiều thời 

gian, công sức. Tuy vậy, để chuyển một đề cương học phần đầy đủ theo mẫu quy định như vậy vào CSDL 

để lưu trữ và sử dụng cũng vô cùng phức tạp và tốn nhiều nguồn lực. Để đơn giản cho việc cập nhật đề 

cương vào CSDL, phần mềm đưa ra 2 lựa chọn : 

 

1. Sơ lược: Chỉ phải cung cấp các nội dung tối thiểu nhất gồm có: Áp dụng từ năm nào? Ngày biên soạn, 

người biên soạn, Tỷ lệ thi và đặc biệt cần phải cung cấp danh mục tài liệu học tập của học phần gồm có các 

nội dung: Loại tài liệu; Thứ tự; Tác giả (năm); Tên tài liệu và Nhà xuất bản (Phần màu xanh). Với một màn 

hình duy nhất như sau: 

 

Cuối cùng là  để Upflie Đề cương chi tiết học phần lên hệ thống (Từ file Chương 

trình đào tạo đầy đủ tất cả các học phần, Copy nội dung Đề cương chi tiết học phần chuyển sang file 

word riêng, sau đó chuyển dạng thành file PDF) trước khi nhấn rồi lưu lại . 

 

 Đối với lựa chọn Sơ lược thì sinh viên không xem được hoặc xem không đầy đủ phần Report 

. Chỉ xem được file đề cương do GV Upfile lên. 
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2. Đầy đủ: Sẽ có giao diện cung cấp đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 8 của Đề cương học phần, việc 

cung cấp tốn nhiều công sức và khá phức tạp. Đổi lại, SV sẽ xem được report từ CSDL, thông tin sẽ được 

phục vụ, sử dụng trong các phần việc thống kê, tích hợp sau này (Về lâu dài thì nên lựa chọn này).  Trình 

tự như sau: 

 

1. Chọn đúng học phần (Mã HP) VD: Chọn học phần XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ, có Mã 

KC211006 như hình 

 
Và  

 

Tiếp theo nhấn nút  rồi thực hiện trình tự copy (Ctrl+C) và paste (Ctrl+V) 

các nội dung từ 1 đến 8 cho vào các ô tương ứng như sau: 
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Chọn nội dung 1 và Ctrl+C để copy 

 
Trỏ chuột vào phần 1 và nhấn Ctrl+V như hình, điều chỉnh lại cho dễ nhìn để lưu trữ 
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Vì từ nội dung file word chuyển vào CSDL thì sẽ mất đi các định dạng.  

Lưu ý: Khi dán Ctrl+V vào phần mềm thì dữ liệu chưa được lưu lên server, chỉ khi nào 

nhấn nút  dữ liệu sẽ được lưu như hình sau: 

 
Tiếp tục các nội dung tương tự cho 2, 3.1 và 3.2 (Chỉ copy nội dung các phần, không 

copy cả tiêu đề) để được 
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Riêng phần 3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo 

 
Không thể chuyển thành CSDL được vì Bản Ma trận này không có quy luật (lúc nhiều, lúc 

ít tùy học phần). 
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4. Cấu trúc học phần 

 
Cũng là Table nhưng có cấu trúc cố định, chuyển vào CSDL bằng cách mỗi dòng chuyển 

thành 1 mẫu tin gồm 4 cột TT, Nội dung, Số tiết, Tài liệu lần lượt nhấn nút 

cho mỗi dòng như sau: 

 

Lần lượt copy 4 nội dung từ word vào và chọn  để lưu dữ liệu 1 dòng 

Lưu ý: Mỗi dòng đều phải lưu thì dữ liệu mới lên server được. 

Thực hiện lần lượt cho hết các chương để đạt được. 
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5. Kế hoạch và phương pháp dạy học 

 
Sẽ chuyển thành CSDL gồm Record có 5 cột tương ứng, mỗi dòng trong Table (file word) 

chuyển thành 1 kế hoạch như sau: 

Nhấn  để thêm mới 1 dòng kế hoạch 

Copy (Ctrl+C) và Paste (Ctrl+V) lần lượt từ 5.1 đến 5.5 các cột tương ứng như sau 
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Lưu ý: Nhớ nhấn  để lưu từng dòng trước khi nhấn  để thêm dòng 

mới. 

 

6. Tài liệu học tập 

 
 

Để chuyển tài liệu học tập vào CSDL cần phân rã thành 7 thuộc tính và quy ước như sau: 

1. Có nhiều loại tài liệu 1=Giáo trình; 2=Tham khảo; 3=TL mở rộng. Trong đó tài 

liệu giáo trình và tham khảo được ấn định trong đề cương học phần, còn loại 3=Tài 

liệu mở rộng, để chỉ các tài liệu hợp pháp mà giảng viên muốn sinh viên tham khảo 

thêm, phục vụ công tác giảng dạy môn học như file bài giảng, tài liệu số … 

2. Số thứ tự tài liệu trong ngoặc vuông [] thì chỉ nhập phần thứ tự số, không nhập ngoặc 

vuông []. Vd: 1 

3. Tác giả (năm) như Đào Hữu Hồ (2007) 

4. Tên tài liệu (phần chữ nghiêng) như : Xác suất thống kê 

5. Nhà xuất bản như: NXB ĐH QG Hà Nội 



12 

 

6. Số lượng có ở thư viện: Sinh viên sẽ biết tài liệu này hiện có bao nhiêu ở Thư viện 

Trường để SV đến làm thủ tục mượn về học tập. Số liệu này nếu đã điều tra có được 

thì GV nhập vào, còn chưa có thì sẽ phân quyền cho cán bộ Thư viện kiểm tra cập 

nhật sau. 

7. Tên file tài liệu số: là file tài liệu hợp pháp mà giảng viên, bộ môn cần cung cấp cho 

sinh viên load về làm tài liệu học tập. Giảng viên chịu trách nhiệm tính hợp pháp của 

file tài liệu tải lên, và chỉ Upfile lên được khi Đề cương học phần chưa duyệt.  

(Có thể cho phép loại 3:Tài liệu mở rộng vẫn được quyền upfile lên khi đã duyệt đề 

cương vì loại mở rộng sẽ được GV phát triển sau đó) 

 

 
Lần lược thực hiện để được 
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Nếu như ngoài loại 1, 2 thìGV có thể bổ sung thêm tài liệu mở rộng (tạm định nghĩa) như 

file bài giảng word, powerpoint, file video … như sau: 

 
 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 
Copy toàn bộ nội dung từ 7.1 đến 7.5 dán vào mục 7 như hình rồi lưu lại bằng nút lệnh
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8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần 

 
Gồm có 8.1 và 8.2, phần 8.1 gồm có trọng số bộ phận và trọng số thi, trọng số thi=100-

trọng số bộ phận nên chỉ cần nhập trọng số thi vào ô %Thi như hình 
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8.2.  Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận được chia làm 6 cột từ 8.2.1 đến 8.2.6, 

mỗi dòng trong table là 1 record trong CSDL lần lược như sau: 

Nhấn nút  để thêm 1 dòng mới, copy và dán lần lượt từ cột 1 đến cột 6 vào 

như sau đây. 

 

Rồi nhấn nút  để lưu 1 dòng trước khi thêm dòng mới, lần lượt cho xong phần 

8.2 (Lưu ý: thành phần 0% thì bỏ đi, không nhập, đúng ra thì người biên soạn đã phải bỏ 

đi rồi, nếu không thì sẽ kính thưa đồng chí nếu có) như hình sau đây 
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8.3. Thi kết thúc học phần 

 
Phần thi kết thúc học phần cần lưu trữ 3 nội dung (tương ứng 3 cột đầu) còn tỷ lệ thi thì đã 

xác định ở % Thi rồi. Lần lượt nhập vào như hình  
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 Rồi chọn lưu  hay  để lưu nội dung 8.3 mới nhập vào. 

 

 
Phần Ngày biên soạn và Người biên soạn nhập vào  
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Hoàn thiện, nhấn nút  để xem kết quả như sau 

 
 

Nếu mọi sự đã xong thì có thể nhấn  để in ra giấy, hoặc có thể chuyển thành file pdf để 

cập nhật lại công bố cho Sinh viên xem như sau đây. 
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Nhấn nút  chon file pdf 

 

Nhấn tiếp nút  để in ra file  
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Đặt tên file để xuất ra 

Nhấn nút  để upfile vừa xuất (Có thể tách nội dung đề cương học phần 

ra file word riêng, chuyển dạng thành pdf rồi cung cấp cho sinh viên cũng được) 

 

Nhấn  để upfile lên server. 
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Kết quả 

 

Có FileName, và nút  sẽ hoạt động, nếu nhấn vào thì được (Tùy máy) 

 
 

Sau khi kiểm tra kỹ, đã nhập đầy đủ nội dung thì nhấn Duyệt để công bố cho sinh viên. 

Nhấn nút rồi nhấn nút  để lưu Duyệt lên server. Sẽ lưu luôn 

trách nhiệm người duyệt và mọi sự sẽ được khóa lại 

 
Lưu ý: Khi chưa duyệt thì sinh viên chưa đươc phép xem nội dung, nhưng khi đã duyệt thì 

giảng viên cũng không sửa được. Nếu cần thiết thay đổi thì phải gỡ duyệt (hiện chưa phân 

quyền gỡ duyệt, đề xuất phân quyền cho lãnh đạo khoa gỡ duyệt như điểm bộ phận). 
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Kết quả đạt được: Sinh viên sẽ được xem từ chương trình đào tạo đến Đề cương học 

phần, các Tài liệu học tập Giảng viên công bố cho các học phần sinh viên sẽ học (theo 

chương trình đào tạo của sinh viên) như sau: 

 
• Trong danh mục “CÁC HỌC PHẦN”, thì ĐCHP=0 là học phần chưa công bố đề 

cương, ĐCHP >0 là có các đề cương đã công bố (Có thể có nhiều phiên bản đã duyệt). 

• Nội dung chương trình đào tạo sinh viên sẽ được load về để thực hiện theo cho đúng. 

• Đề cương học phần đã duyệt thì sinh viên được quyền xem (Load file hoặc in report) 

• Sinh viên được quyền xem các tài liệu liên quan đến học phần, đặc biệt có thể load 

file về để tự học, hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo. 

• Hướng phát triển tiếp theo: Một học phần giảng viên thiết kế phân ra nhiều file bài 

giảng, mỗi bài giảng có một số câu hỏi đánh giá, để load về được bài giảng tiếp theo 

thì sinh viên phải trả lời vượt qua một số câu hỏi do giảng viên quy định, hình thức 

này sẽ giúp sinh viên load tài liệu để tự học có điều kiện. 

 

 

 

 

 

 
 

 


