HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Để thực hiện được việc học tập thì dựa trên thời khóa biểu và phân công trên hệ
thống của trợ lý khoa. Sinh viên có thể tải về các tài liệu học tập theo từng môn
học cần học trong học kỳ dựa trên chương tình đào tạo.
Để vào được hệ thống của sinh viên thì mỗi bạn sinh viên được cấp một tên đăng
nhập theo đúng mã sinh viên của mình. Mật khẩu mặc địnhđược đặt giống với
mã sinh viên.
Để đăng nhập bạn nhấn vào nút

Hệ thống sẽ hiện thị ra trang cho bạn đăng nhập

Để đảm bảo tính bảo mật đối với mỗi bạn sinh viên nên đổi mật khẩu ngay khi bắt
đầu vào hệ thống. Sinh viên bấm vào nút “Thay đổi mật khẩu” như hình dưới

Khi nhấn vào “Thay đổi mật khẩu” thì hệ thống hiển thị ra chức năng thay đổi mật
khẩu

Tiếp theo bạn nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu mới muốn đổi vào các ô

Sau đó nhấn nút “Thay đổi mật khẩu”. Khi thay đổi thành công thì hệ thống sẽ đưa
ra thông báo như hình dưới.

Bạn nhấn nút thoát đề trở về màn hình chính để đăng nhập.
Khi đăng nhập bạn nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu mới đổi thì trang dành cho
sinh viên hiển thị như sau

Trên trang này để đi đến việc học, nghiên cứu, làm bài thi giữa kỳ, làm bài thi học
phần và nhìn thấy kết quả học tập của từng học phần. Đặc biệt là thấy được các
chú ý của giảng viên. Thì sinh viên chọn vào nút “Chi tiết” ở từng môn học.

Khi chọn từng môn học thì hệ thống sẽ hiển thị cổng của từng môn học như hình
dưới.

Trong đó đầu tiên là danh sách các tài liệu học tập của môn học và hướng dẫn, chú
ý của giảng viên.

Từ đây bạn có thể tải các tài liệu về máy tính để nghiên cứu.
Trong đó các chú thích của giảng viên có thể hẹn các sinh viên về thời gian,
lịch, để gặp gỡ trực tiếp trao đổi thông qua các phần mềm gọi video trực tuyến
như : Zoom, Megametting, Skype, google hangout of gmail….
- Tiếp theo bạn cần tài về đề thi giữa kỳ và chú ý thời gian nộp bài lên hệ
thống

Dựa trên đề thi bạn cần làm bài thi trên máy tính (các phần mềm soạn thảo)
hoặc làm trên giấy sau đó chụp ảnh lại.
Sau đó dựa vào thời gian đã ghi thì bạn cần nộp bài lên hệ thống. Khi hệ thống
cho nộp bài có nghĩa là nút

Và

Cho phép bạn nhấn.
Khi chỉ có một bài kiểm tra giữa kỳ thì hệ thống sẽ chỉ cho phép nút thứ nhất
nhấn.
Khi có 2 bài kiểm tra giữa kỳ thì hệ thống cho cả 2 nút được nhấn.
Khi upload bài làm lên hệ thống bạn chọn file từ trong ổ đĩa

Mỗi quá trình này thường chỉ diễn ra trong 30 giây. Trong 30 giây bạn chưa thực
hiện xong thì bạn cần chọn lại file trong ổ đĩa.
Khi thì bạn nộp bài thứ nhất thì bạn tích vào “Bài số 1”, khi thì bạn nộp bài thứ hai
thì bạn tích vào “Bài số 2”

Khi nộp bài xong thì hệ thống sẽ hiển thị bài bạn đã nộp và bạn có thể tự động cập
nhật lại bài làm của mình trên hệ thống.

- Chức năng tiếp theo là upload bài thi học phần
Trong đó có đề thi học phần cho phép bạn tải về và làm bài cùng thời gian phải
nộp bài.
Khi đến thời gian nộp bài thì hệ thống sẽ tự động cho phép nhấn vào nút

Khi upload bài thi học phần bạn chú ý cũng thực hiện trong 30 giấy, nếu không
hoàn thành thì bạn phải chọn lại file bài làm lần nữa và nên đổi tên file trước
khi upload lại. Trong khi nộp bài thi học phần thì bạn có thể gửi đến giảng
viên ý kiến về đề thi học phần.
Khi upload thành công thì hệ thống cho phép bạn cập nhật bài thi khi nút cập nhật
còn cho phép nhấn. Khi upload thành công thì hệ thống hiển thị bài thi được nộp
và thời gian nộp bài.

Ở đây bạn có thể tải kết quả học tập của học phần về xem kết quả của mình và của
cả lớp như hình dưới.

Khi hoàn thành xong các công việc thì bạn có thể trở về trang chủ hoặc tắt hệ
thống

