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1. Đăng nhập vào hệ thống  

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://elearning.tdmu.edu.vn 

 

 

 

Bước 2: Đăng nhập bằng tên tài khoản đã được cung cấp 

 

2. Chỉnh sửa thông tin cá nhân  

Thành viên mới truy cập lần đầu phải chỉnh sửa thông tin email. Địa chỉ email này sẽ 

được sử dụng cho mục đích lấy lại mật khẩu nếu bị quên và một số tiện ích khác thông 

báo qua email.  

Bước 1: Click vào tên thành viên góc trên bên phải (sau khi đăng nhập) sau đó chọn 

Tùy chọn 

 

Chọn nút Đăng nhập bên góc phải màn 

http://elearning.tdmu.edu.vn/
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Bước 2: Chọn mục muốn chỉnh sửa 

 

(1) Sửa hồ sơ cá nhân: Chỉnh sửa thông tin cá nhân như: họ tên, email, ảnh đại 

diện,… Khi click vào sẽ xuất hiện hộp thoại cho chép chỉnh sửa 

 

Sau khi nhập xong, click Cập nhật hồ sơ bên dưới.  

(2) Đổi mật khẩu: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay đổi, cuối cùng 

click nút Lưu những thay đổi. 
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3. Lấy lại mật khẩu  

Trong trường hợp quên mật khẩu và đã cung cấp thông tin email chính xác, sinh viên 

có thể lấy lại mật khẩu như sau: 

Bước 1: Ở trang đăng nhập chọn chức năng Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu 

 

Bước 2: Nhập vào Kí danh (tài khoản) hoặc email đã có trên hệ thống (Lưu ý: chỉ 

cần nhập một trong hai thông tin) sau đó click nút Tìm kiếm 
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Bước 3: Click nút Tiếp tục. Sau đó kiểm tra email cá nhân sẽ có 1 email hướng dẫn 

lấy lại mật khẩu (có thể kiểm tra email trong mục spam/thư rác). 

 

4. Đăng ký khóa học 

Bước 1: Từ Trang chủ chọn vào khoa/học kỳ chọn khóa học sinh viên muốn đăng ký 

học. Có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm khóa học để tìm cho nhanh 

 

Bước 2: Sinh viên chọn Khóa học mình muốn ghi danh 
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Bước 3: Chọn nút ghi danh khóa học trong chi tiết của khóa học 

Sinh viên có thể ghi danh vào các Khóa học (môn học). Tuy nhiên có 1 số môn 

học yêu cầu Khóa ghi danh thì sinh viên phải liên hệ giảng viên cung cấp khóa mới 

truy cập được. 

- Nếu khóa học yêu cầu khóa phải nhập Khóa ghi danh và chọn Ghi danh 

 

- Khóa học không cần khóa chọn Ghi danh 

 

5. Truy cập Khóa học/Lớp học đã ghi danh 

Nếu sinh viên đã ghi danh khóa học thì từ Trang chủ có thể trở lại lớp học bằng 1 

trong các cách sau: 

(1) Chọn khoa chuyên ngành/học kỳ đang dạy, sau đó chọn lớp đã đăng ký. 

(2) Gõ tên môn học vào mục Tìm kiếm khóa học 
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(3) Chọn mục Các khóa học của tôi menu bên trái. 

(4) Bên dưới của Danh mục khóa học 

 

Sau khi vào khóa học sinh viên sẽ thấy các thông tin khóa học với các biểu tượng tài 

liệu khóa học, bài tập nộp, diễn đàn trao đổi,… 
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Và một số tiện ích bên menu trái hoặc phải như như tin mới nhất, sự kiện sắp diễn ra, 

lịch…cho sinh viên dễ theo dõi. 

 

6. Hướng dẫn sử dụng tài nguyên trong khóa học 

Đối với các file thì sinh viên có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy tính. 
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Các tài nguyên dạng trang web, các video,… sinh viên xem trực tiếp trên website 
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7. Hướng dẫn sử dụng diễn đàn thảo luận 

Bước 1: Chọn biểu tượng diễn đàn trong khóa học 

 

Bước 2: Sinh viên có đưa ra một vấn đề nào đó để góp ý, trao đổi thì chọn Thêm một 

chủ đề mới hoặc chọn bài viết có sẵn để xem và trả lời. 

8. Hướng dẫn nộp bài tập về nhà 

Lưu ý: Mỗi sinh viên phải dùng tài khoản của mình để nộp bài, không dùng tài khoản 

của người khác để nộp dùm vì file sẽ bị ghi đè lên file tài khoản đó (dù tên file khác 

nhau).  

Bước 1: Chọn biểu tượng bài tập giảng viên đã cho   

 Tại đây sinh viên có thể xem thông tin bài cần nộp 
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Bước 2: Chọn nút Nộp bài sẽ xuất hiện chi tiết nộp bài. Tùy theo qui định của giảng 

viên, sinh viên có thể nộp bằng văn bản online (Online text)  

 

Hoặc nộp bằng File (thông thường là nộp một file, nếu nhiều file thì nén lại), SV sẽ 

đưa file bài nộp lên. 

 

Nếu chọn mục Chọn file từ máy tính sẽ xuất hiện hộp thoại 
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Sau khi hệ thống báo thành công trở sẽ về giao diện nộp bài bạn sẽ thấy được 

bài nộp của mình. 

 

Bước 3: Chọn Lưu những thay đổi để nộp bài. 

Nếu giảng viên thiết lập cho nộp bài lại thì trong thời hạn còn cho phép nộp, SV 

có thể nộp lại bài của mình bằng cách chọn nút Sửa bài nộp 
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Bước 4: Sau khi giảng viên chấm điểm sinh viên có thể trở lại để xem điểm 

9. Hướng dẫn làm bài kiểm tra 

Bước 1: Khi sinh viên truy cập vào khóa học của mình sẽ thấy danh mục đề thi. 

 

Bước 2: Sinh viên đọc kĩ yêu cầu và nhấn vào Bắt đầu kiểm tra 

 

 

Bước 3: Xuất hiện thông báo của hệ thống chọn Start attempt để bắt đầu làm bài 
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Bước 4: Đề thi yêu cầu mật khẩu, bạn nhập chính xác mật khẩu mà giáo viên cung cấp 

để truy cập vào đề thi. 

 

Sinh viên chú ý đến số lượng câu hỏi trong đề thi, thời gian còn lại để làm bài. Sinh 

viên chọn một câu trả lời đúng nhất. 

 

 

Sau khi hoàn thành nhấn vào nút Tiếp theo 


