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Hướng dẫn sinh viên sử dụng 
phần mềm e-learning và safe exem browser (SEB) 

trong thi cuối kỳ năm học 2020 - 2021



Bước 1: Sinh viên truy cập vào website: elearning.citd.vn

Nhập tài khoản là MSSV

Nhập mật khẩu, 
mặc định là MSSV

Đăng nhập

1⃣

2⃣

3⃣



Nhập mật khẩu cũ (MSSV)

Nhập mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Bước 2: Sinh viên đổi mật khẩu ban đầu

1⃣

2⃣

3⃣



Môn học đang mở

Bước 3: Sinh viên vào nhà của tôi, xem các môn học đang được mở và click vào hoặc xem tại mục khoá học của tôi

Môn học đang mở



Bước 4: Sinh viên sau khi vào môn học, bấm vào thi cuối kỳ 

Kì thi cuối kỳ



Bước 1: Sinh viên xem thời gian thi, môn thi và bấm vào bắt đầu thi 

Bắt đầu thi

Phần 1: Môn thi cho phép sinh viên sử dụng tài liệu 



Bắt đầu thi



Bước 2: Sinh viên thực hiện bài thi bằng cách chọn câu trả lời tương ứng 

Qua câu hỏi Oếp theo

Chọn đáp án đúng
1⃣

2⃣



Kết thúc bài thi

Chọn đáp án đúng

Bước 3: Sinh viên hoàn thành bài thi thì bấm vào kết thúc bài thi

Xem lại câu trả lời 
trước đó để chỉnh sửa 

nếu có



Bước 4: Sinh viên kiểm tra đã hoàn thành tất cả câu hỏi, sau đó bấm nộp bài và kết thúc

Nộp và kết thúc bài thi

Kiểm tra các câu trả lời

Quay lại bài thi nếu cần 
chỉnh sửa

1⃣

2⃣

3⃣



Xác nhận nộp bài



Điểm thi



Phần 2: Môn thi không cho phép sinh viên sử dụng tài liệu 
Bước 1: Sinh viên tải phần mềm Safe Exam Brower và cài đặt 

Bấm tải



Bước 2: Sinh viên sau khi vào môn học, bấm vào thi cuối kỳ 

Kì thi cuối kỳ



Bước 3: Sinh viên sau khi tải và cài đặt SAB Mến hành tải ConfiguraMon và mở bằng SAB 

Hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên cài đặt 
safe exam browser, nếu sinh viên đã cài 

đặt ở bước 1 thì bỏ qua

Tải phần thi xuống

Mở phần thi
(bắt buộc phải tải và cài đặt SAB) 

1⃣
2⃣

3⃣



Nhập tài khoản là MSSV

Mật khẩu vừa đổi

Bước 4: Hệ thống sẽ mở một giao diện mới, sinh viên sau đăng nhập lại



Bắt đầu thi

Bước 5: Sinh viên bấm vào bắt đầu thi, lưu ý tại giao diện này thi sinh không thể thoát ra, 
hoặc mở các trình duyệt, ứng dụng khác, các bước thi giống phần 1. 


