HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE MÔN HỌC
(PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN)
1. Đăng nhập: Truy cập http://courses.uit.edu.vn và nhập tài khoản chứng thực vào

Nhập username
Nếu bạn quên mật
khẩu thì nhấp vào đây,
hệ thống sẽ chuyển
đến website chứng
thực

Nhập password

2. Chức năng: Sau khi đăng nhập thành công sẽ ra màn hình chính

Chọn ngôn ngữ
Các menu

Thông tin tài khoản



Menu Navigation:



Menu Settings:

Truy cập vào lớp học của mình, tùy theo cách tổ chức và thông tin mà giáo viên đưa lên,
giao diện của các lớp sẽ khác nhau.
Một số mục chính có thể có, menu bên trái:



Phần thông tin chính:
Diễn đàn môn học

Tài nguyên: có thể là
file, thư mục, …
Link nộp bài

Chỉ hiển
thị tuần /
topic này

Diễn đàn thảo luận: giáo viên phải tạo mới diễn đàn để thảo luận (diễn đàn mặc định
News forum chỉ dành cho GV)

Gửi nội dung bài viết qua email (khai
báo trong profiles)

Đính kèm file, tùy theo thiết lập
của GV sẽ cho phép kích thước
file tối đa (trong hình là 5MB)

Bạn được quyền chỉnh sửa bài viết trong vòng 30 phút (tùy theo thiết lập của admin) kể
từ khi post lên.



Nộp bài:

Khi giáo viên tạo link nộp bài tập, tùy theo qui định của GV (thông thường là nộp một file,
nếu nhiều file thì nén lại), SV sẽ upload bài nộp lên.
Lưu ý: mỗi sinh viên phải dùng tài khoản của mình để nộp bài, không dùng tài khoản của
người khác để nộp được vì file sẽ bị ghi đè cho tài khoản đăng login (dù tên file khác
nhau). Nếu GV thiết lập cho nộp bài lại thì trong thời hạn còn cho phép nộp, SV có thể
nộp lại bài của mình.

Nhấp vào nút “upload files” để tải bài tập.

Nhấp vào nút “Add”

Chọn vào để chọn file

Chọn vào để tìm file trên
máy tính của bạn

Sau khi chọn được file cần gửi chọn vào nút “Upload this file”.
Sau khi hệ thống báo thành công trở về giao diện nộp bài bạn sẽ thấy được bài nộp của mình.

Tiếp tục nhấn vào Lưu những thay đổi

