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I. BẮT ĐẦU VỚI LMS
Chào mừng các bạn sinh viên đến với LMS (Learning Management System) – Hệ thống
quản lý học tập trực tuyến của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

1. TRÌNH DUYỆT WEB
Để sử dụng tốt hệ thống LMS, khuyến khích sử dụng 2 trình duyệt web thông dụng sau:

GOOGLE CHROME

MOZILLA FIREFOX
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2. ĐĂNG NHẬP
Bước 1: Truy cập: http://elearning.ulhcmc.edu.vn
Bước 2: Chọn “Đăng nhập” ở góc phải màn hình
Lưu ý: Nhập mã số sinh viên vào phần “Kí danh” (không nhập @hcmulaw.edu.vn), sử
dụng mật khẩu email để đăng nhập.

Nếu sinh viên đăng nhập không được, sẽ có 2 trường hợp:
1. Chưa đồng bộ mật khẩu.
Ví dụ: cùng 1 tài khoản nhưng có 2 mật khẩu khác nhau (đăng nhập vào trang Đào tạo
của Trường bằng mật khẩu A; đăng nhập sử dụng Wifi của Trường bằng mật khẩu B).
Lúc này sinh viên truy cập http://changepass.hcmulaw.edu.vn, điền mã số sinh viên,
nhập mật khẩu khởi tạo Trung tâm Công nghệ thông tin đã cấp…..→ Đổi mật khẩu.
Dùng mật khẩu mới đồng bộ để đăng nhập vào trang Elearning.
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2. Quên mật khẩu: Liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin nhờ đặt lại mật khẩu
(Phone: 02839400989/142).
II. TRUY CẬP VÀO KHÓA HỌC
Khi đăng nhập thành công, sinh viên sẽ thấy giao diện LMS như hình dưới đây:
Hình 1
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Hình 2
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Để vào khóa học, chọn trong danh sách “Các khóa học của tôi” ở cột menu bên trái hoặc
chọn trong các khóa học bên dưới.
Nội dung học liệu có các mục như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu tổng quan.
Tài liệu tham khảo.
Nội dung môn học: gồm đề cương chi tiết, Slides, video
Câu hỏi và bài tập.
Kiểm tra.
Học và thảo luận trực tuyến.

Sinh viên tìm đến môn/lớp học trực tuyến theo lịch học của Phòng Đào tạo và tải học liệu.
Ví dụ: như hình bên dưới

Lưu ý: Trong học kỳ, sinh viên có bao nhiêu môn học thì khi các bạn đăng nhập trang
trực tuyến sẽ xuất hiện bấy nhiêu môn.
Trường hợp thiếu môn học trên trang trực tuyến, xin liên hệ:
Khu C, phòng C104B Trung tâm Đào tạo trực tuyến
Phone: 02839400989/205
III. KIỂM TRA TRỰC TUYẾN
Trong quá trình giảng dạy, giảng viên có thể cho sinh viên kiểm tra theo các hình thức
sau: Trắc nghiệm, tự luận trực tuyến, tự luận tải File.
1. HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM
Sinh viên đăng nhập vào trang trực tuyến, đến môn học/lớp mà giảng viên cho kiểm tra.
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Bước 1: Vào môn học → lớp → mục kiểm tra → Trắc nghiệm.

Bước 2: Bắt đầu kiểm tra → làm bài → nộp bài kết thúc → hệ thống hiện điểm.
Hình 1
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Hình 2

Hình 3

2. HÌNH THỨC TỰ LUẬN TRẢ LỜI TRỰC TIẾP TRÊN TRANG ELEARNING
Bước 1: Đăng nhập → môn học → lớp → mục kiểm tra → Tự luận trực tuyến → làm
bài → nộp bài kết thúc.
Hình 1
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Hình 2

Hình 3
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Lưu ý: kết quả bài kiểm tra giảng viên thông báo cho lớp.
Bước 2: Sinh viên đăng nhập → lớp → mục kiểm tra → tự luận trực tiếp → hệ thống
hiện điểm ( sinh viên muốn xem chi tiết click “xem lại” ).
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3. HÌNH THỨC TỰ LUẬN TẢI FILE (SINH VIÊN TẢI FILE BÀI KIỂM TRA/ĐỀ
THI VỀ LÀM)
Bước 1: Đăng nhập → môn học → lớp → mục kiểm tra → Tự luận.

Bước 2: Tại của sổ mới click vào file bài kiểm tra → tải file về làm.

Bước 3: Sau đó sinh viên đăng tải bài làm của mình lên: click vào mục
“ADDSUBMISSION” → Lưu những thay đổi.
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Hình 1

Hình 2

Lưu ý: Khi làm bài kiểm tra, sinh viên đăng nhập vào đúng thời gian mà giảng viên quy
định như sau:
-

Đúng ngày, giờ, phút thì hệ thống mới cho sinh viên vào làm bài.
Trong quá trình làm bài có thời gian làm theo quy định của giảng viên.
Đối với môn tự luận thì có thời gian nộp bài riêng theo quy định của giảng viên
cho làm tự luận.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT
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