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HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
HỌC ONLINE
1. Đăng nhập cổng thông tin:
- Truy cập vào web cổng thông tin của trường:
Demo http://nienche.quanlydaotao.edu.vn
o Tài khoản: Mã số sinh viên
o Pass:
Mật định 123
o Khuyến cáo sinh viên thay đổi pass sau khi đăng nhập lần đầu để bảo mật

dữ liệu cá nhân

2. Tương tác chức năng Học online E-Learning:

Xem video hướng dẫn

3. Thao tác Học online:
-Chọn thời điểm xem buổi học
-Mật định theo thời điểm hiện tại

Kết nối để tham gia lớp học online

Kích để điểm danh CÓ
Chọn để xem chi tiết một buổi
học

Kích để download file
Danh sách tài liệu, đề thi…
giáo viên gửi cho sinh viên

Sinh viên gửi file cho giáo viên
(Nộp bài làm)

- Chọn file để gửi cho giáo viên (Nộp bài làm)
 Chọn Select file

2

3

1

4

5

4. Tra cứu danh sách sinh viên:
- Tại đây sinh viên có thể tham khảo thông tin về bạn cùng lớp: Sỉ số, thông tin
liên lạc…
Xem danh sách lớp

5. Tham gia thảo luận với giaó viên và sinh viên lớp về môn học này:
Vào trao đổi, thảo luận

Thêm chủ đề thảo luận mới

Trả lời, bình luận

- Thêm chủ đề mới như hình sau: Nhập thông tin -> kích nút “Gửi” -> Đóng cửa sổ

6. Trả lời câu hỏi hoặc Nộp báo cáo thực tập
- Nhập nội dung báo câu hặc trả lời câu hỏi vào ô nội dung -> Cập nhật.
- Nếu muốn xóa một dòng, Chọn biểu tượng tại cột “Chọn” -> Click nút xóa
- Các nội dung này sẽ được giáo viên xem và phản h ngay tại cửa sổ này, sinh viên
sẽ nhận được kết quả phản hồi tại đây.
Vào trao đổi, thảo luận
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