
XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ
QUẢN TRỊ KINH DOANH

TỔNG QUAN 
MỤC TIÊU 
- Xây dựng môi trường để triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning.
- Sản phẩm là một phần mềm máy tính tích hợp với hệ thống website trường Đại học Kinh tế và
quản trị kinh doanh dùng để triển khai phục vụ học tập trực tuyến.
- Chuyển giao công nghệ cho các trường có các khối ngành kinh tế nếu có nhu cầu.
NỘI DUNG 
Xây dựng môi trường phần mềm để triển khai hệ thống E-Learning
Xây dựng modul học tập trực tuyến.
Tích hợp hệ thống E-Learning với hệ thống website
Vận hành, triển khai và kiểm thử hệ thống
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cách tiếp cận: Tiếp cận trực tiếp, khảo sát thực tế tình hình cơ sở hạ tầng, con người và nhu cầu
của đơn vị (ĐH KT&QTKD) trong việc xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến.
Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống đào tạo trực tuyến, lập trình.
Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung: Xây dựng môi trường để triển khai hệ thống E-Learning; Xây dựng các modul để
thực hiện các chức năng của hệ thống như Quản trị hệ thống , cung cấp bài giảng…
+ Về không gian: Đề tài lấy trường ĐH KT&QTKD làm môi trường để khảo sát, nghiên cứu và triển
khai, từ đó mở rộng ra cho các khối ngành Kinh tế.
+ Về thời gian: Thời gian thực hiện là 12 tháng (từ tháng 09 năm 2008 đến tháng 09 năm 2009)
HIỆU QUẢ KTXH 
Triển khai đào tạo trực tuyến.
Cung cấp một hình thức học mới cho người học
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
-          Tại trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh
-          Các trường có khối ngành Kinh tế khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc nếu có nhu cầu


