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 THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng các hệ thống đào tạo trực tuyến cho đào tạo cử nhân công 
nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa dành cho sinh viên 

  
 

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin (Trung tâm) thông báo đến Sinh viên 

ngành công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa về việc triển khai hệ thống quản lý lớp học 

online (sử dụng Moodle), bắt đầu đưa vào sử dụng từ học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. 

Thông tin cụ thể như sau: 

1. Địa chỉ truy cập hệ thống: https://elearning.citd.vn/  

2. Hệ thống cung cấp các tính năng chính như sau dành cho sinh viên: 

+ Sinh viên nhận được thông tin từ giảng viên một cách nhanh chóng và tiện lợi. 

+ Cung cấp các tài liệu liên quan đến môn học cho sinh viên (slides, books, refs). 

+ Tham gia các diễn đàn trao đổi cho lớp học (các thread được tạo ra trên diễn 

đàn (forum) sẽ được tự động gửi đến email (email UIT cấp) cho sinh viên). 

+ Nhận và thực hiện các bài tập/đồ án/bài thực hành từ Giảng viên (hỗ trợ tốt 

cho việc nhận các bài thực hành của sinh viên). 

+ Tham gia thi/kiểm tra online. 

+ Và nhiều tính năng khác sinh viên có thể khai thác trong quá trình sử dụng. 

3. Các lớp môn học sẽ được tạo và enrol sinh viên sẵn trên hệ thống vào đầu mỗi 

học kỳ. 

4. Sử dụng các hệ thống đào tạo 

Trong quá trình học tập, sinh viên sử dụng kết hợp 02 hệ thống sau và theo dõi 

thông tin thường xuyên trên các kênh này: 

+ Microsoft Teams: được Giảng viên sử dụng giảng dạy trực tiếp (live), giải 

đáp thắc mắc cho sinh viên một cách trực tiếp. Sinh viên sử dụng tài khoản 

email sinh viên có đuôi @ms.uit.edu.vn để đăng nhập, nhập mã tham gia 

(code) vào lớp (class) do Giảng viên cung cấp. 



 

 

+ Moodle môn học: cung cấp học liệu, các yêu cầu liên quan đến môn học (phần 

sinh viên tự học) và các tính năng được trình bày ở mục 2, sinh viên dễ tìm 

kiếm, khai thác tài nguyên. Sinh viên sử dụng tài khoản chứng thực để đăng 

nhập. 

Các hướng dẫn liên quan đến hệ thống học tập trực tuyến của Trung tâm được 

cung cấp tại: https://www.citd.vn/cong-cu-hoc-tap/  

5. Thông tin liên hệ hỗ trợ 

Trong quá trình sử dụng các hệ thống gặp khó khăn, sinh viên có thể liên hệ qua 

email: citd@uit.edu.vn hoặc kênh học tập của lớp để được hỗ trợ. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu HCTH, ĐT. 
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