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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

1. Hướng dẫn đăng nhập và quản lý lớp học 

Trước mỗi học kỳ, khi Người học đã đăng ký môn học với Phòng đào tạo, dữ 

liệu các lớp học phần sẽ được Phòng Công nghệ thông tin khởi tạo trên hệ thống E-

learning, bao gồm: dữ liệu sinh viên và giảng viên giảng dạy môn học đó. Đối với 

các lớp học phần có Giảng viên đồng giảng hoặc Giảng viên trợ giảng thì Thầy Cô 

phụ trách chính môn đó cần tự ghi danh bổ sung thêm Thầy Cô cùng giảng hoặc trợ 

giảng. 

 

 

Để truy cập được hệ thống UEL E-learning cần thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1. Truy cập hệ thống https://lms.uel.edu.vn  click chọn nút “Đăng 

nhập” hoặc có thể có thể vào trực tiếp theo link https://lms.uel.edu.vn/login/ 

https://lms.uel.edu.vn/
https://lms.uel.edu.vn/login/
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Bước 2. Tại giao diện đăng nhập, click chọn nút Login “Google”  Đăng nhập 

truy cập vào hệ thống bằng tài khoản Email do trường cung cấp.  

 

Bước 3. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện trang chủ sẽ hiển thị các lớp 

học giảng viên đang phụ trách, hoặc có thể quản lý các lớp học chi tiết hơn tại mục 

“Trang của tôi” trên thanh menu hệ thống. 
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Bước 4. Để xem danh sách sinh viên cần click chọn vào một môn do mình phụ 

trách. Sau đó nhấn “Danh sách thành viên” để xem danh sách người học 

 

Bước 5. Trong danh sách thành viên, ở đây sẽ bao gồm tất cả thành viên của 

môn học này: Giảng viên, Đồng giảng, Trợ giảng, Các Lớp học phần. Chúng ta có 

thể lọc danh sách theo: Từ khóa (Tên, MSSV, Email); Nhóm (Mã lớp học phần); 

hoặc Vai trò (Giảng viên, Người học, Trợ giảng…) 

 

Ngoài ra có thể xem cụ thể các lớp học phần bằng cách nhấn vào biểu tượng 

“Nhóm”  Chọn Nhóm. 
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2. Hướng dẫn thiết kế bài giảng trên UEL E-learning 

Tùy theo phương pháp giảng dạy của các giảng viên, tính chất của môn học mà 

sẽ có cách thiết kế bài giảng khác nhau. Sau đây là cách hướng dẫn để sử dụng một 

số chức năng cơ bản để các giảng viên có thể sử dụng để biên soạn bài giảng trên 

UEL E-learning. 

Bước 1. Truy cập vào môn học cần biên soạn, chọn “Bật chế độ chỉnh sửa” 
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Bước 2. Trong giao diện thiết kế bài giảng, khu vực đầu tiên là khu vực dùng 

để giới thiệu chung về môn học. Giảng viên có thể giới thiệu về tổng quan môn học, 

các tài liệu học tập xuyên suốt môn học. Để mô tả nội dung cần nhấn vào mục “Chỉnh 

sửa”, nếu muốn thêm vào một chức năng nào đó để bao quát toàn môn học thì cần 

“Thêm hoạt động hoặc tài nguyên”. Tương tự như vậy có thể thêm 1 Topic mới, 

được hiểu là thêm chương 1, chương 2… hoặc bài 1, bài 2… theo phương pháp riêng 

của mỗi giảng viên. 

 

Một số hoạt động có thể lựa chọn cho bài giảng của môn học 
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Để tìm hiểu thêm về chi tiết hơn cách thức sử dụng của các hoạt động và tài 

nguyên, trang chủ của Moodle đã có tài liệu rất đầy đủ và chi tiết có thể tham khảo 

thêm tại https://docs.moodle.org . Ngoài ra Thầy Cô có thể tham gia các Khóa học E-

learning do UEL hoặc VNU mở lớp đào tạo để thực hành bổ trợ các kỹ năng sử dụng 

trên Moodle để đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại 4.0 (Blended 

Learning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/
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LIÊN HỆ VÀ HỖ TRỢ 

 

Trong quá trình sử dụng hệ thống UEL E-learning, mọi thông tin cần giải đáp hỗ trợ 

hoặc thông báo các sự cố phát sinh, vui lòng liên hệ về Phòng Công nghệ thông tin 

theo địa chỉ sau: 

   + Địa chỉ: Phòng A.513 - Toà nhà điều hành Kinh tế - Luật. 

   + Điện thoại: 028 37244555 (Ext – 6621 hoặc 6622) 

   + Hotline E-learning: 028 37244539  

   + Email: cntt@uel.edu.vn 

   + Facebook: fb.com/cntt.uel.edu.vn 

mailto:cntt@uel.edu.vn
https://www.facebook.com/cntt.uel.edu.vn

