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Tuấn,  Phó  Hiệu t rưởng Phụ  t rách

Trường ĐHKHXH&NV, đã t iếp và

làm việc vớ i  đại  diện Công ty  Cổ
phần Phát  t r iển Giáo dục UPM là  ông

Đặng Văn B ình,  Giám đốc kỹ  thuật

của Công ty .  Tại  buổ i  làm việc,  đại

diện hai  bên đã thảo luận,  thống nhất

về  các hoạt  động hợp tác  sắp tớ i  g iữa

Trường ĐHKHXH&NV và Công ty

UPM dựa t rên cơ  sở  Hợp đồng tà i  t rợ
Hệ  thống đào tạo t rực tuyến (e-

learning) .  Trường ĐHKHXH&NV

cam kế t  t iếp tục sử  dụng hệ  thống

quản l í  học tập (Learning

Management  System -  LMS) của công

ty UPM để  tổ  chức và quản l í  hoạt

động dạy -  học t rong học kỳ  I I ,  năm

học 2020-2021.

Platform giảng dạy e- learning của

UPM đã được các thầy cô  và  cán bộ
kỹ  thuật  của Trường đánh giá  là  có
nhiều t iện ích vượ t  t rộ i  so  vớ i  các

ứng dụng học t rực tuyến khác,  t rong

đó  đảm bảo nhu cầu của các bên l iên

quan như :  hỗ  t rợ  g iảng viên xây dựng

l ịch t r ình học tập,  kiểm soát  t iến

tr ình học tập của s inh viên,  giảng bài

t rực tuyến,  kiểm tra  đánh giá;  hỗ  t rợ
sinh viên nắm được toàn bộ  t iến t r ình

học tập,  tham gia  nghe giảng,  xem lại

bài  giảng,  phản hồ i ,  làm bài  tập,  thảo

luận và yêu cầu t rợ  g iúp;  hỗ  t rợ
phòng đào tạo quản lý  t iến t r ình và

chất  lượng của hoạt  động đào tạo của

Nhà t rường.  Đến nay 90% các môn

học của Nhà t rường bao gồm bậc cử

nhân và sau đại  học đang được t r iển

khai  t rên hệ  thống của UPM.
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