
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOODLE 
(DÀNH CHO SINH VIÊN) 

 

1. Đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân 

Truy cập website môn học: http://www.itec.hcmus.edu.vn/course 

 

 
 

Nhập username (mặc định là MSSV), password (mặc định là MSSV hoặc 6 ký tự ngày tháng 

năm sinh - ddmmyy) được cấp. Nếu quên mật khẩu hoặc chưa biết mật khẩu, nhấn vào Lost 

password 

 

 
 

Nhập vào hoặc username (ví dụ: 09691234) hoặc email (phải nhập đúng email đã khai báo, 

mặt định email có dạng <MSSV>@itec.hcmus.edu.vn, password là 6 ký tự ngày tháng năm 

sinh - ddmmyy), lưu ý chỉ nhập một trong hai trong tin trên. Nhấn Ok, hệ thống sẽ gửi 

email kèm đường dẫn để reset password. (địa chỉ truy cập webmail ITEC: 

http://mail.itec.hcmus.edu.vn) 

 

Để cập nhật thông tin cá nhân (mật khẩu, email, hình đại diện, …) chúng ta nhấn vào link họ 

tên (góc trên bên phải sau khi login) 

 

 
 

http://www.itec.hcmus.edu.vn/course


  



Để thay đổi mật khẩu chúng ta nhấn vào Change password 

 
 

Nhập mật khẩu cũ sau đó nhập mật khẩu mới vào hai ô tiếp theo. 

 

 
 

Để cập nhật các thông tin khác, chúng ta nhấn vào tab Edit profile và cập nhật các thông tin 

cần thiết. 

Lưu ý: không thay đổi họ tên không đúng với tên thật của mình (nếu vi phạm có thể bị admin 

khóa tài khoản truy cập); khi thay đổi email hệ thống sẽ không thay đổi ngay mà gửi một 

email thông báo và chấp nhận đến email khai báo trước đó, vì vậy chúng ta phải vào được 

email trước để có link xác nhận sự thay đổi này; trường Description là bắt buộc, vì vậy chúng 

ta phải cung cấp thông tin này; có thể chọn ngôn ngữ mặt định (Preferred language) khi truy 

cập vào hệ thống (có thể chọn ngôn ngữ khác trong trang chủ, nằm ở góc trên bên phải) 



 
  



2. Chọn lớp và các thao tác: 

Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta chọn đúng lớp đang học 

 

 
 

Trong trường hợp của lớp trong hình trên được định dạng theo tuần, với những lớp có định 

dạng khác có thể cách bố trí các mục hơi khác một chút. 

Để xem / download tài nguyên, chúng ta nhấn vào link tương ứng. 

Để xem / thêm bài viết trong diễn đàn, chúng ta nhấn vào diễn đàn tương ứng.  

Tùy theo loại diễn đàn do GV tạo ra, nhưng thông thường SV sẽ được phép thêm bài viết 

mới, trả lời bài viết của mọi người (reply), sửa đổi (edit), xóa bài viết của mình trong khoảng 

thời gian 30 phút (khoảng thời gian này có thể thay đổi tùy theo cấu hình của admin) kể từ 

lúc đưa bài viết lên. 

 

Lịch: ngày kết 

thúc của event 

(như nộp bài) sẽ 

được đánh dấu 

Diễn đàn 

thảo luận 

Tài nguyên 
học tập 

Liên kết 

nộp bài 

Bài viết mới trong 
forum kể từ lần đăng 

nhập gần nhất 

Các tài nguyên GV 

thêm vào gần đây nhất 



 
 

 Nộp bài tập, đồ án (assignment): nhấn vào link nộp bài do GV tạo ra, nếu vẫn còn thời hạn 

nộp bài sẽ có các thông tin như hình bên dưới 

 

 
 

 

 

Mọi thắc mắc v/v sử dụng moodle, xin gửi mail cho ndkhuong@fit.hcmus.edu.vn (Mr. Khương) 

Thêm bài viết mới 

Phần thông tin do 

GV ghi 

Thời hạn nộp bài, lưu ý giờ kết thúc 

(giờ trên server có thể chênh lệch so 

với giờ thực tế, nên cần nộp bài sớm 

hơn vài phút) 

Nơi upload file 

bài nộp 

mailto:ndkhuong@fit.hcmus.edu.vn

