
Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ  

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS) 

 

LƯU Ý: 

- SV xác định đúng lớp học phần để ghi danh (đăng ký), tham gia vào lớp học phần. Để đăng ký SV điền 

Enrolment key là: uneti 

- SV không thay đổi các trường thông tin cá nhân sau, trong phần sửa hồ sơ cá nhân: Tên đăng 

nhập (kí danh); Thư điện tử (email mà Nhà trường cung cấp). 

1. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG, ĐỔI MẬT KHẨU VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.1. Mô tả: Để tham gia vào các khóa học (lớp học phần) trên hệ thống LMS, SV cần đăng nhập 

vào hệ thống LMS (http://lms.uneti.edu.vn/). Lớp học phần được mở và tổ chức học tập trên LMS là 

tương ứng với lớp học phần mà SV tra cứu “Xem lịch học tập” trên web http://daotao.uneti.edu.vn/ , 

hoặc trên App ASC-Student; Với lần đăng nhập đầu tiên thì cần phải đổi mật khẩu và; Cập nhật bổ sung 

thêm một số trường thông tin cá nhân. 

1.2. Thao tác thực hiện: 

 

Hình 1.  Giao diện trang chủ: http://lms.uneti.edu.vn/ 

- B1: Trên trình duyệt web nhập địa chỉ sau http://lms.uneti.edu.vn/ 

- B2: Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị (do một số chức năng chưa được việc hóa hết nên khi chuyển đổi 

sang ngôn ngữ tiếng Việt sẽ không hiển thị tiếng Việt). 

- B3: Click chọn đăng nhập 

http://lms.uneti.edu.vn/
http://daotao.uneti.edu.vn/
http://lms.uneti.edu.vn/
http://lms.uneti.edu.vn/


 

Hình 2.  Đăng nhập hệ thống: http://lms.uneti.edu.vn/ 

- Nhập tài khoản được cấp vào các ô nhập dữ liệu => Click nút “Đăng nhập” 

 

Hình 3.  Đổi mật khẩu: http://lms.uneti.edu.vn/ 

- Đổi lại mật khẩu theo hướng dẫn => Click “Lưu những thay đổi” 

 

Hình 4.  Chọn chức năng cập nhật bổ sung thông tin “Tùy chọn” 

http://lms.uneti.edu.vn/
http://lms.uneti.edu.vn/


 

Hình 5.  Chọn chức năng “Sửa hồ sơ cá nhân” 

- Khuyến nghị: SV không thay đổi các trường thông tin: 

Tên đăng nhập (ký danh); Thư điện tử (email mà Nhà 

trường cung cấp). 

2. XÁC ĐỊNH LỚP HỌC PHẦN, GHI DANH (ĐĂNG KÝ) VÀ HỌC TẬP  

2.1. Mô tả: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, SV xác định lớp học phần cần phải đăng ký học tập, 

ghi danh vào lớp học và học tập theo nội dung GV phụ trách lớp học phần cung cấp sẵn trên hệ thống 

LMS. 

2.2. Thao tác thực hiện: 

Để xác định lớp học phần cần đăng ký học tập SV đăng nhập vào http://daotao.uneti.edu.vn/ (hoặc trên 

App ASC-Student) để lấy thông tin: Mã lớp học phần; Tên lớp học phần; Học kỳ; Cơ sở; Giảng viên giảng dạy. 

 

Hình 6.  Đăng nhập web http://daotao.uneti.edu.vn/ 

http://daotao.uneti.edu.vn/
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Hình 7.  Xác định lớp học phần và các thông tin về lớp học phần 

- Sau khi xác định và lấy được thông tin cần thiết => SV nhập thông tin vào hệ thông LMS để xác định 

lớp học phần cần đăng ký. 

- Ví dụ: SV cần đăng ký vào lớp học phần có thông tin sau: 

+ Mã lớp học phần: 01010053303 

+ Tên lớp học phần: Tài chính quốc tế 

+ Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Diệu Phúc 

+ Học kỳ: 2 (2019 - 2020) 



 

Hình 8.  Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập thành công LMS 

 

Hình 9.  Tìm kiếm theo mã học phần 



 

Hình 10.  Kết quả tìm kiếm theo mã học phần 

 

Hình 11.  Tìm kiếm theo giảng viên 

 

Hình 12.  Kết quả tìm kiếm theo giảng viên 



 

Hình 13.  Đăng ký vào lớp học phần 

- Sau khi xác định các thông tin lớp học phần là đúng với các thông tin lớp học phần tra cứu trên web  

http://daotao.uneti.edu.vn/ => Sinh viên click vào lớp học phần và điền Enrolment key để đăng ký vào lớp 

học (Enrolment key là: uneti) 

 

Hình 14.  Giao diện chính nội dung của lớp học phần 

http://daotao.uneti.edu.vn/


3. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC  

3.1. Phục hồi mật khẩu đăng nhập hệ thống LMS 

 

Hình 15.  Giao diện đăng nhập => Click chọn “Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu” 

 

 

Hình 16.  Nhập thông tin theo hướng dẫn (Tên đăng nhập hoặc địa chỉ email do Nhà trường cung cấp) 



 

Hình 17.  Xem hướng dẫn và xác nhận  

 
 

Hình 18.  Đăng nhập hòm thư điện tử do Nhà trường cung cấp (gmail) 

 



 

 

 

Hình 19.  Xem hướng dẫn và đổi mật khẩu  



3.2. Một số chức năng/nội dung của khóa học 

 

Nếu muốn rút tên ra khỏi lớp học 

chọn vào hình bánh xe và làm theo 

hướng dẫn 

Xem các thông báo của GV giảng 

dạy 

Xác nhận từng nội dung cụ thể 

trong khóa học đã tham gia học tập 

=> Chọn tích “v” vào ô 

Nội dung và các yêu cầu cụ thể 

trong khóa học  

Khối menu bên trái của khóa học  



 

 

Hình 20.  Một số nội dung của khóa học 

3.3. Xem điểm, xem tin nhắn (trao đổi, thảo luận trong lớp học phần) và các tùy chọn thiết 

lập cá nhân 

 

Khối menu con góc trên phải  



 

 

 

Hình 21.  Xem điểm và xem tin nhắn (trao đổi, thảo luận trong lớp học phần) và các tùy chọn thiết lập cá nhân 

 

Ngoài các nội dung hướng dẫn như trên, có thể xem thêm tại những địa chỉ sau: 

1. Địa chỉ website tham khảo: 

+ https://lms.neu.edu.vn/ 

+ https://lms.ueh.edu.vn/ 

+ http://online.dainam.edu.vn/ 

2. Kênh youtube tham khảo: 

+ https://www.youtube.com/watch?v=xyu0fEbm-rs 

+ https://www.youtube.com/watch?v=3sMZwXTjuIc 

+ https://www.youtube.com/watch?v=f4Ado5hJ3eQ 
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