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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE MÔN HỌC 

 
(PHẦN DÀNH CHO GIÁO VIÊN) 

 
1. Đăng nhập vào trang web: http://courses.uit.edu.vn  

Dùng tài khoản chứng thực do trường cấp để đăng nhập: 

 

 

  

http://courses.uit.edu.vn/
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2. Màn hình chính 

Sau khi đăng nhập thành công sẽ thấy giao diện trang web có các phần chính 

như sau: 

 
 

 
 

Cập nhật thông tin cá nhân 

Đưa block vào Dock 
(ngoài cùng bên trái) 

Chọn ngôn ngữ tạm thời 
Các khối menu 
ngữ cảnh 
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3. Trang quản lý môn học: 
 

 
 

 

Nhấn vào nút Turn editing on để vào môi trường chỉnh sửa thông tin lớp học 

 
 

4. Quản lý tài nguyên, hoạt động trong một lớp học: 

 

 

 

 

 

 

  

Di chuyển 
(kéo thả) 

Chuyển 
qua phải 

Soạn thảo (Edit) 

Xóa 
(

Delete) Ẩn / hiện (đ/với SV) 

Nhóm 

Sửa title của topic 

Gán quyền truy nhập 
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5. Quản lý lớp học: 

 

6. Tạo một diễn đàn: 

  

chọn như trong hình để bật chức năng diễn đàn trong các chủ đề. Sau khi chọn 

sẽ xuất hiện như hình dưới.  

Thay đổi thông tin của lớp học 

Sao lưu / phục hồi thông tin của lớp học 

Nhập dữ liệu cho lớp học từ 1 file dữ liệu 
gốc 

Trả về các giá trị mặc định 

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

Quản lý điểm của lớp (*) 
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7. Thêm 1 tài nguyên vào trong chủ đề: 

 

 File: tải /hiển thị 1 file. 

 Folder: Hiển thị thư mục. 

 Label: chèn một nhãn. 

 Page: Thêm 1 trang HTML 

 URL: chèn link. 
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Up file lên server: 

 

 

 

  

Tên file hiển thị trên trang web. 

Mô tả về file. 

Tìm file để up lên 



7 
 

8. Tạo mục nộp bài cho SV 

 

Thông thường nên chọn chế độ cho nộp một file duy nhất để tiện quản lý và 

download về (nếu bài nộp gồm nhiều file thì SV phải nén lại trước khi nộp). 



8 
 

 

 

  

Thời hạn bắt đầu cho phép 
sinh viên nộp bài 

Thời hạn kết thúc nộp bài Có cho phép nộp trể (nên 

chọn Không) 

Cho phép nộp lại bài (nếu 
vẫn còn trong hạn nộp) 

Dung lượng tối đa của file 
bài nộp 
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9. Phân quyền truy cập một lớp học (assign roles) 

 

 

 

Chọn role sẽ gán 

Tìm user theo username, họ tên, 
email, … 

Assign user này vào role 
chọn ở trên 
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10.  Import sinh viên vào lớp (enroll): 

- Chuẩn bị file import theo format: file text, mỗi username (chính là MSSV) trên 

1 dòng. 

- Thêm block Enrol users vào lớp học cần import (Bật chế độ chỉnh sửa -> 

Add blocks) 

 

11. Tạo lớp học mới: 

Truy cập vào Khoa cần tạo lớp 

 

Nhấn vào “Thêm khóa học mới” và nhập các thông tin như hình bên dưới (chú ý 

nhập cho đúng mục “Mã số ID khóa học” (course ID number) và nhấn “Lưu 

những thay đổi” 
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Đây là mã lớp học phần theo 
qui định để hệ thống enroll SV 
vào lớp, phải nhập thông tin 
chính xác. 

Dung lượng tối đa cho phép 
khi tạo các mục liên quan 
trong lớp này (ví dụ: nộp bài, 
forum, …) không nên để quá 
lớn. 
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Tiếp theo sẽ đến phần cấp quyền cho GV: 

 

 

12. Các hướng dẫn khác: 

Để xem thêm thông tin / hướng dẫn của một trang / mục nào thì chúng ta nhấn 

vào biểu tượng  (nếu có). 

Tài liệu hướng dẫn chi tiết xem tại: http://docs.moodle.org/22/en/Main_page 

Cần hỗ trợ / góp ý cho website môn học của trường vui lòng liên hệ 

khuongnd@uit.edu.vn 

 

Nhấn vào đây để cấp 
quyền cho GV 

Chọn role: Lecturer 

Tìm kiếm GV: có thể nhập 
theo username, email, họ 
tên (nên tìm theo 
username) 

Khi tìm được GV thì nhấn 
vào đây để enroll vào lớp 
(cấp quyền GV) 

http://docs.moodle.org/22/en/Main_page

