
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁCH ĐĂNG KÝ VÀO LỚP HỌC – THỰC TẬP 
DOANH NGHIỆP TRÊN HỆ THỐNG ELEARNING. 

- Đăng nhập vào hệ thống Elearning khoa quản trị kinh doanh 

o Địa chỉ: http://lms.fba.iuh.edu.vn/ hoặc đường dẫn từ web khoa: 
http://fba.iuh.edu.vn/vi/ vào thẻ Elearning. 

o Nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào tài khỏan cá nhân. 
§ Nếu trường hợp không đăng nhập được do quên tài khoản, mật 

khẩu hoặc các lý do khác các bạn vào  trang web khoa tìm mục  
mục thông báo về Elearning tại mục 5 các yêu cầu sử lý sự cố 
hoặc vào trực tiếp địa chỉ : https://bit.ly/2uPwtml để được hỗ trợ. 

o Sau khi đăng nhập vào tại trình trực quan chọn  

Chọn mục Danh mục các khóa học bên tay phải của màn hình click chọn vào 

“Tất cả các khóa học”  



Trong danh mục khóa học chọn lớp học click chuột chọn “Academic Year 

2020- 2021”  

Chọn tiếp “ Semester 1”  xuất hiện hộp thoại  



 Chọn “Intemship” để tiếp tục 



Tại trang này các bạn chọn tiếp “ Thực tập doanh nghiệp kỳ 1”, xuất hiện 

danh sách các khóa học (lớp học). Tại trang này chọn lớp học của bạn với tên 

giảng viên hướng dẫn ( lưu ý danh sách này có 02 trang có tất cả 31 khóa học 

với tên giảng viên hướng dẫn tương ứng). 

Sau khi các bạn chọn đúng khóa học của mình và Click vào sẽ xuất hiện hộp 

thoại cho phép các bạn ghi danh vào lớp học như sau: 

 



Bước 3:  

Tại mục “Enrolment key” nhập mật khẩu đăng ký vào lớp học (mật khẩu này 

do giảng viên của các bạn cung cấp hãy liên hệ để có được mật khẩu vào 



lớp_lưu ý mật khẩu vào lớp là do giảng viên hướng dẫn lớp phụ trách cung cấp 

, không liên hệ quản trị hệ thống) 

- Sau khi nhập mật khẩu Các bạn click vào nút “Enrol me” để hoàn tất quá trình 

tự ghi danh vào lớp học Thực tập doanh nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm 2020-2021. 

Chúc các bạn học tập tốt  
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