
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI TRỢ LÝ KHOA VÀ GIẢNG VIÊN 

1. Đối với trợ lý khoa 

Để thực hiện được công tác giảng dạy thì trợ lý khoa cần xác định thời khóa biểu, 

số học phần học của từng lớp. Sau đó tiến hành phân công giảng dạy cho mỗi 

giảng viên trong hệ thống. Để thực hiện được phân công giảng dạy thì trợ lý khoa 

thực hiện đăng nhập vào hệ thống với tài khoản được cung cấp. 

Ví dụ: Trợ lý khoa khoa học Cơ bản sẽ có tên đăng nhập là “trolykhoacoban”, mật 

khẩu giống với tên đăng nhập. Để đảm bảo tính bảo mật thì mỗi khoa cần trợ lý 

khoa nên đổi mật khẩu.  

Để đăng nhập bạn nhấn vào nút 

 

Hệ thống sẽ hiện thị ra trang cho bạn đăng nhập 

 



Khi vào đến trang đăng nhập bạn nên thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật 

về sau. Bạn nhấn vào “Thay đổi mật khẩu” thì hệ thống hiển thị ra chức năng thay 

đổi mật khẩu 

 

Tiếp theo bạn nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu mới muốn đổi vào các ô 

 



Sau đó nhấn nút “Thay đổi mật khẩu”. Khi thay đổi thành công thì hệ thống sẽ đưa 

ra thông báo như hình dưới. 

 

Bạn nhấn nút thoát đề trở về màn hình chính để đăng nhập. 

Khi đăng nhập bạn nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu mới đổi thì trang dành cho 

trợ lý khoa hiển thị như sau 

 



Trong trang này thì trợ lý khoa có nhiệm vụ là cập nhật danh sách môn học sẽ 

giảng dạy trong học kỳ này bằng cách nhấn vào “Cập nhật danh sách môn học 

Khoa/Bộ môn”  

 

Khi nhấn vào chức năng này thì chức năng được hiển thị như hình dưới 

 

Ở đây bạn cần nhập các học phần sẽ dạy trong học kỳ này vào hệ thông. 

Ngoài ra bạn có thể cập nhật danh sách lớp học khi nhấn vào chức năng “Cập nhật 

danh sách lớp học Khoa/Bộ môn” . Kết quả hiển thị ra màn hình cho phép bạn 

thêm các lớp học vào hệ thống. 



 

 

- Tiếp theo dựa trên danh sách các lớp, môn học, danh sách giảng viên của 

khoa. Bạn cần tiến hành phân công giảng dạy cho các giảng viên bằng cách 

chọn giảng viên, môn học, lớp, học kỳ, năm học và nhấn nút “Phân công 

giảng dạy” 

 

2. Đối với giảng viên giảng dạy 



Dựa trên phần công của trợ lý khoa trên hệ thống. Các giảng viên đăng nhập với 

tên đăng nhập của mình  

 

Khi đăng nhập thành công thì hệ thống hiển thị danh sách các môn học của 

giảng viên được phân công giảng dạy trong học kỳ này 

 

Để upload bài giảng, đề thi giữa kỳ, đề thi học phần, kết quả học tập  cho sinh 

viên học thấy thì bạn nhấn vào nút “chi tiết” ở từng dòng của môn học 



 

Khi đó hệ thống chính dành cho giảng viên được hiển thị. 

Trong đó phần thứ nhất là phần upload tài liệu bài giảng của môn học  

 

Để upload bạn chọn file trong ổ đĩa như màn hình 



 

Danh sách tài liệu học tập sẽ được hiển thị ở danh sách dưới 

 

Trong danh sách này bạn có thể xóa để thêm tài liệu khác bằng cách nhấn vào 

nút xóa ở từng dòng.  

 



- Cửa sổ chính tiếp theo là hệ thống “upload đề kiểm tra giữa kỳ” như hình 

dưới 

 

Bạn cần đặt lịch cho sinh viên nộp bài lên hệ thống với từng bài kiểm tra 



 

Khi cập nhật xong thì hệ thống hiển thị đề thi giữa kỳ bạn vừa upload lên hệ 

thống.  



 

Từ đây bạn có thể xóa đề thi giữa kỳ bằng cách nhấn vào nút “xóa ở từng dòng” 

 

- Chức năng chính tiếp theo là upload đề thi học phần cho sinh viên 



 

Khi cập nhật thành công thì hệ thống sẽ hiển thi đề thi học phần và thời gian 

làm bài của bài thi học phần  



 

Có thể lần đầu tiên thì chưa hiển thị ngày thì bạn thực hiện cập nhật lại lần thứ 

2. 

- Hệ thống tiếp theo là “upload kết quả học tập” của sinh viên  

 

Khi upload thành công thì hệ thống được hiện thị như sau 



 


