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1. Đăng nhập
Để đăng nhập vào hệ thống đào tạo hỗn hợp của Đại học Huế, sinh viên truy
cập website elearning.hueuni.edu.vn, và click vào mục login trên hệ thống.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống người dùng sử dụng username, password được
cung cấp để truy cập vào hệ thống.

Nếu người dung quên password thì click chọn Forgotten your username or
password?. Một hộp thoại sau sẽ xuất hiện cho phép người dùng đánh username và
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địa chỉ email đăng ký trên hệ thống. Một email sẽ được gửi về email của người dùng
để người dùng thiết lập lại password.

Để cập nhật thông tin cá nhân (password, email, hình đại diện…) sinh viên
click vào link họ tên ở phía trên.

Lưu ý: khi truy cập vào hệ thống sinh viên có thể lựa chọn ngôn ngữ sử dụng ở
phía trên bên phải của website.
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2. Truy cập vào khóa học
Sau khi sinh viên đăng nhập thành công vào khóa học thì click chọn My
course, ở đây sẽ xuất hiện các khóa học mà sinh viên sẽ học. Các khóa học cài lại
trên hệ thống sinh viên sẽ không vào được.

3. Sử dụng diễn đàn để trao đổi
Khi giảng viên tạo ra các diễn đàn để trao đổi các vấn đề chưa rõ của sinh viên
thì biểu tượng diễn đàn trao đổi xuất hiện như bên dưới.
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Sinh viên click vào diễn đàn, thêm một chủ đề để trao đổi để giảng viên và các
sinh viên khác cùng trao đổi các vấn đề chưa rõ.

4. Làm bài tập tự luận và nộp bài tập cho giảng viên
Khi giảng viên tạo ra các bài tập tự luận thì trên hệ thống sẽ xuất hiện biểu
tượng.

Sinh viên click vào phần bài tập và đưa lên hệ thống file doc, pdf…theo yêu
cầu của giảng viên.
5. Làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống
Khi giảng viên tạo ra các bài tập trắc nghiệm thì trên hệ thống sẽ xuất hiện biểu
tượng. Sinh viên cần chú ý đến thời giản mở và kết thúc các bài tập để tránh không
làm được bài tập do hết thời gian cho phép của hệ thống.
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