HƯỚNG DẪN
Các bước thực hiện để vào lớp học trực tuyến đối với Sinh viên
Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản qua địa chỉ: https://sv.dhcnhn.vn/
- Tên đăng nhập: Mã số sinh viên
- Mật khẩu: Được nhà trường cung cấp khi nhập học.
Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải đổi mật khẩu mặc định và ghi nhớ để bảo mật.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, thực hiện như sau:
1. Chọn mục Học trực tuyến ở menu bên trái, thời khoá biểu các học phần sẽ hiện thị.
2. Đối với học phần có ghi chú là “Học trực tuyến” trong giờ học sẽ có Giảng viên hướng dẫn trực
tuyến. Để vào lớp học, SV thực hiện tiếp theo Bước 3.
3. Đối với học phần có ghi chú “Học kết hợp” là các nội dung Sinh viên sẽ học trên hệ thống thông
qua các học liệu đã được xây dựng. Để vào học trên hệ thống, SV thực hiện tiếp theo Bước 4.
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Bước 3: Học phần có Giảng viên dạy trực tuyến, sau khi SV chọn lớp học phần, hệ thống tự động
chuyển sang module học trực tuyến. Thực hiện như sau:
3.1 Chọn học phần để vào học

3.2 Chọn đường link của phòng học theo thời khoá biểu tương ứng.
Lưu ý: Giảng dạy trực tuyến sẽ thông qua ứng dụng Zoom hoặc Google Meet.
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Bước 4: Học phần Dạy học kết hợp, sau khi SV chọn lớp học phần, hệ thống tự động chuyển sang
module học kết hợp. Thực hiện như sau:
4.1. Chọn mục Dashboard

4.2. Chọn học phần cần vào học
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4.3. Chọn bài học theo thời khoá biểu

Lưu ý: Mỗi bài Dạy học kết hợp sẽ có cấu trúc như sau:
(a) Hoạt động trước khi lên lớp: Sinh viên học theo các học liệu được cung cấp trên hệ thống.
(b) Hoạt động trên lớp: Giờ học có Giảng viên hướng dẫn trực tuyến. (nếu có)
(c) Hoạt động sau khi lên lớp: Sinh viên học theo các học liệu được cung cấp trên hệ thống.
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