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tạo thuận lợI nhất cho ngườI học
vừa Qua, ĐhQghn Đã Đưa 

Phần MềM Quản lí Đào tạo 
và ngườI học PhIên Bản 

2.0 vào hoạt Động. PhIên 
Bản này ĐÁP ứng Được 
yêu cầu cỦa công tÁc 

Đào tạo thEo tín chỉ, chạy 
thống nhất và lIên thông 

tRên toàn Bộ ĐhQghn, 
tRIển KhaI tRên cổng 

thông tIn chung, có Khả 
năng tích hợP vớI cÁc hệ 

thống thông tIn KhÁc cỦa 
ĐhQghn. Bản tIn ĐhQghn 
Đã tRao ĐổI vớI Phó gIÁM 

Đốc Phụ tRÁch tRung tâM 
ứng Dụng công nghệ 

thông tIn ths. Đào KIến 
Quốc về vấn Đề này.

Ông có thể cho biết vì sao phải nâng cấp phần mềm quản lí đào tạo và người học?

ĐhQghn đã triển khai phần mềm đào tạo theo tín chỉ từ năm 2006. lúc đó hiểu biết về 
đào tạo theo tín chỉ chưa được đầy đủ. Phía đặt hàng - Ban Đào tạo mặc dù đã có tư vấn 
từ các đơn vị cũng không thể đặt yêu cầu một cách đầy đủ. Phía người sử dụng - các đơn 
vị đào tạo cũng chưa lường hết được các phát sinh từ thực tiễn và phía nhà thầu - trung 
tâm nghiên cứu và Phát triển công nghệ Phần mềm cũng không thể dự phòng được, 
phải liên tục thay đổi phần mềm cho phù hợp với những phát sinh. Điều khó nhất là do 
quy chế chưa cụ thể, chưa đủ tường minh khiến cho mỗi trường hiểu và áp dụng khác 
nhau. thời gian đó nhà thầu đã phải dùng 3 phiên bản khác nhau và chi phí triển khai 
rất tốn kém. Mặt khác, khi xây dựng và triển khai phần mềm gặp nhiều bất cập, gây khó 
khăn cho các đơn vị đào tạo ảnh hưởng đến quyền lợi của  sinh viên.

Một trong những đặc điểm được coi là ưu thế của ĐhQghn là tính liên thông mạnh trong 
đào tạo. Mỗi đơn vị đào tạo, với thế mạnh của mình có thể thực hiện một phần công việc 
đào tạo cho đơn vị khác như trường hợp trường ĐhKhtn, hay trường ĐhKhXhnv dạy 
giai đoạn đầu cho trường ĐhgD. gần đây ĐhQghn tiếp tục mở rộng mức độ liên thông 
như mở ngành kép, giao cho một số trung tâm chủ trì tổ chức dạy các môn chung cho 
các đơn vị đào tạo hay giao cho trường Đhnn đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên của nhiệm 
vụ chiến lược. Một sinh viên có thể học ở nhiều đơn vị đào tạo. nếu không giải quyết 
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được tình trạng cát cứ trước đây thì rất 
khó triển khai đào tạo theo tín chỉ trên 
toàn bộ ĐhQghn vì điểm của sinh viên 
có thể nằm rải rác ở nhiều đơn vị khác 
nhau. thêm vào đó sinh viên trường này 
do không có hồ sơ ở trường khác có thể 
không đăng kí học được. Điều này dẫn 
đến yêu cầu các đơn vị đào tạo trong 
ĐhQghn phải áp dụng cùng một cách 
thức quản lí và có thể chia sẻ dữ liệu đào 
tạo trong phạm vi toàn ĐhQghn.

Một khó khăn khác là vào thời điểm 
triển khai phiên bản đầu tiên, ĐhQghn 
không có máy chủ dùng chung cho đào 
tạo. việc quản lí hệ thống mạng, máy 
chủ và một số dịch vụ mạng do một đơn 
vị nằm trong viện công nghệ thông tin 
phụ trách. vì vậy chỉ có thể xây dựng 
phần mềm quản lí đào tạo cho từng đơn 
vị đào tạo và không thể phối hợp hoạt 
động được. tình hình đã thay đổi sau khi 
ĐhQghn đã thành lập trung tâm ứng 
dụng cntt,  thống nhất được nguồn 
lực phát triển ứng dụng cntt để có thể 
xây dựng được các ứng dụng với quy mô 
toàn ĐhQghn

Phần mềm này có liên quan thế nào 
đến việc đăng kí học trực tuyến của sinh 
viên? 

với phiên bản 2.0, sinh viên có thể đăng 
kí trên cổng thông tin chung, có thể 
đăng kí mọi môn học trên toàn bộ các 
chương trình đào tạo của ĐhQghn, 
không chỉ những môn trong ngành kép, 
trong môn học chung mà cả các môn 
của các trường khác không thuộc ngành 
học của mình với mục đích nâng cao 
kiến thức.

Thưa ông, phần mềm quản lí đào tạo và 
người học có những thành phần như thế 
nào?

các thành phần chính của phần mềm 
gồm có: các module duy trì danh mục 
dữ liệu (cập nhật các khóa, trường, 
khoa, ngành, môn học, chương trình 
đào tạo, giảng viên, giảng đường...); 
các module điều hành giảng dạy (hỗ 
trợ lên thời khóa biểu, phân công giảng 
dạy); đăng kí học; các module tổ chức 
thi và lên điểm; xét học vụ; các hoạt 
động quản lí sinh viên (khen thưởng, kỷ 
luật, xét học bổng); xét tốt nghiệp; cổng 

thông tin (được mở ra Internet để tương 
tác với người dạy và người học); các tiện 
ích quản trị và đồng bộ dữ liệu.

Vậy những điểm mới của phần mềm 
phiên bản 2.0 với phiên bản 1.0 là gì?

Phiên bản 2.0 ra đời với 4 điểm mới: 
tuân thủ theo quy chế đào tạo mới; chạy 
thống nhất và liên thông trên toàn bộ 
ĐhQghn; triển khai trên cổng thông 
tin chung của ĐhQghn, có khả năng 
tích hợp với các hệ thống thông tin khác 
của ĐhQghn và sử dụng các công nghệ 
hiện đại để tăng hiệu quả công việc.

Những đối tượng nào được sử dụng 
phần mềm này?

có 4 đối tượng có thể sử dụng phần 
mềm: sinh viên có thể đăng kí học, xem 
đề cương môn học và các tin tức; các 
đơn vị đào tạo có thể cập nhật thông 
tin cá nhân và xem các hồ sơ liên quan 
đến cá nhân như bảng điểm, lịch học; 
giảng viên có thể xem lịch dạy, vào điểm 
trực tuyến, đưa đề cương bài giảng lên 
mạng; các chuyên viên đào tạo và quản 
lí sinh viên có thể thực hiện các hoạt 
động quản lí; lãnh đạo các cấp có thể lấy 
số liệu tổng hợp thông qua các tiện ích 
khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp trong đó 
có các thông tin đào tạo.

trong tương lai có thể bổ sung nhóm 
đối tượng thứ 5 đó là gia đình sinh viên. 
tuy nhiên, việc này cần có những quy 
định rõ ràng và cụ thể hơn.  

kế hoạch tổ chức triển khai phần mềm 
như thế nào, thưa ông?

Mặc dù hợp đồng triển khai phiên bản 
2.0 mới kí được vài tháng nhưng trên

thực tế việc xây dựng các thành phần 
của phiên bản 2.0 đã được tiến hành 
từ hơn một năm trước đây và được điều 
chỉnh thêm một vòng nữa khi ĐhQghn 
ban hành quy chế đào tạo mới.

hiện nay, phần mềm đã được cài đặt 
cho các đơn vị để đưa vào sử dụng và 
lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện. Đã có 
một số đơn vị triển khai đăng kí học trên 
cổng chung của ĐhQghn ngay từ học 
kỳ 1 năm học 2011-2012.

theo chỉ đạo của Ban giám đốc 
ĐhQghn, từ học kỳ 2 năm học 2011-
2012 việc đăng kí học của sinh viên tất 
cả các đơn vị sẽ phải thực hiện trên cổng 
thông tin chung của ĐhQghn.

Những thuận lợi và khó khăn khi Trung 
tâm triển khai phần mềm này?

thuận lợi lớn nhất là quyết tâm đầu tư 
của ĐhQg hn. ngoài ra còn phải kể đến 
sự vào cuộc quyết liệt của nhiều đơn vị 
đào tạo giúp làm bật ra những bất cập. 
Đặc biệt phải kể đến các đơn vị như 
trường ĐhKhXhnv, trung tâm Đào tạo 
Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị và 
nhiều đơn vị khác.

trước đây khó khăn lớn nhất chính là 
tính phức tạp của công việc và sự không 
hoàn thiện của quy chế khiến cho khối 
lượng công việc tăng gấp nhiều lần so 
với dự kiến. hiện nay, quy chế đã hoàn 
thiện hơn nhưng cũng đã phát sinh 
những vấn đề mới. chẳng hạn quy chế 
mới quy định rằng sinh viên chỉ được thi 
cải thiện một lần. theo quy chế này, nếu 
sinh viên thi cải thiện mà trượt thì vĩnh 
viễn mất cơ hội thi môn đó và có nguy 
cơ không thể tốt nghiệp được nếu môn 
đó là môn bắt buộc. cũng còn những 
khó khăn liên quan đến môi trường 
triển khai, đặc biệt cần có các hệ thống 
phân tải khi hàng chục nghìn sinh viên 
cùng đăng kí học đồng thời trên cổng 
thông tin của ĐhQghn. trung tâm đã 
báo cáo với Ban giám đốc ĐhQghn để 
có kế hoạch mua sắm hệ thống thiết bị 
phân tải.

Xin cảm ơn ông!

vIệt hà (thực hiện)

>> ths. Đào Kiến Quốc
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