
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ELEARNING TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
 

  
Khoa Công nghệ thông tin | 1 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
ỨNG DỤNG ELEARNING TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG  

(DÀNH CHO SINH VIÊN) 
 

1. Cài đặt ứng dụng 

Sinh viên cài đặt ứng dụng bằng cách tìm 

kiếm từ khóa “Moodle” trên kho ứng dụng 

của điện thoại. 

Android:https://play.google.com/store/ap

ps/details?id=com.moodle.moodlemobile 

iOS:https://apps.apple.com/au/app/moodl

e/id633359593 

 
Quét mã QR để tải ứng dụng  
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2. Đăng nhập 

Sau khi cài đặt thành công, sinh viên mở ứng dụng để 

tiến hành đăng nhập vào hệ thống.  

Nhập: http://elearning.vlute.edu.vn:8080/  

Sau đó nhấn vào “Kết nối”. 

 

Tiếp theo, tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp trước đó. 

Kí danh: MSSV@student.vlute.edu.vn  

(Đối với sinh viên khóa 44: MSSV@st.vlute.edu.vn) 

Mật khẩu: Nhập mật khẩu tài khoản 

(Trường hợp sinh viên quên mật khẩu, bấm vào 

“Quên kí danh hoặc mật khẩu” hệ thống sẽ gửi 

email để sinh viên nhập lại mật khẩu mới) 
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Khi đăng nhập thành công, giao diện sẽ giống như 

hình bên. Ở giao diện này sinh viên có thể xem các 

khóa học cá nhân, tiến độ các khóa học,…. 
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3. Đăng ký khóa học trên ứng dụng 

Căn cứ vào thời khóa biểu cá nhân, sinh 

viên tiến hành tìm khóa học theo “mã lớp 

học phần”. 

Chú ý: Sinh viên đăng ký vào đúng lớp học 

phần của mình. 

 

Sau khi tìm được lớp học phần của mình, 

sinh viên tiến hành ghi danh bằng cách 

nhấn vào “Ghi danh cho tôi”. 
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Sinh viên nhập “mã lớp học phần” vào 

khung “khóa tuyển sinh” và sau đó nhấp 

vào “Ghi danh cho tôi” để hoàn tất quá 

trình ghi danh. 

 

Sinh viên nhấn vào “Đồng ý” để xác nhận 

ghi danh vào khóa học. 
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Khi ghi danh thành công giao diện sẽ giống 

như hình bên. Sinh viên có thể xem tài 

nguyên khóa học như: Giáo trình, slide bài 

giảng, bài tập,… bằng cách nhấn vào “Nội 

dung”. 

 

Giao diện chi tiết khóa học sẽ giống như 

hình bên. 

 
 

 

 


