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I. TRA CỨU  

B1: Truy cập địa chỉ trang web học trực tuyến: http://eop.edu.vn.  

B2: Sinh viên có thể lựa chọn xem Lịch thi, Kết quả thi, Kết quả học tập các môn 

ngoại ngữ bằng cách nhập vào mã sinh viên và tra cứu. 

 

 

 

II. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

B1: Truy cập địa chỉ trang web học trực tuyến: http://eop.edu.vn. 

B2: Sử dụng tài khoản do giáo viên trực tiếp giảng dạy cung cấp để đăng nhập vào 

hệ thống. 

Lưu ý:  

- Tài khoản chính là mã sinh viên, mật khẩu ban đầu được cung cấp từ giáo viên. 

- Sinh viên mất mật khẩu hoặc chưa có tài khoản có thể liên hệ trực tiếp với giáo 

viên giảng dạy để phục hồi lại mật khẩu ban đầu được cung cấp, hoặc gọi tới số 

hotline hỗ trợ của Khoa Ngoại ngữ 0964.858.361 để được tạo tài khoản. 

 

http://eop.edu.vn/
http://eop.edu.vn/


B3: Sau lần đăng nhập lần đầu tiên, sinh viên cần đổi lại mật khẩu ban đầu, tránh 

việc mất mật khẩu, bị chiếm quyền sử dụng tài khoản và thực hiện những thao tác ngoài 

ý muốn.  

 

Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện của 

mình. 

 

III. THEO DÕI THỜI KHÓA BIỂU 

- Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn vào phần Thời khóa biểu.  

 

 

 

 

 

 



- Màn hình hiển thị thời khóa biểu của các lớp tiếng Anh 

 

- Nhấn vào 1 thời khóa biểu sẽ hiển thị chi tiết thông tin lớp học 

 



IV. HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 

1. Chọn lớp học online 

B1: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn vào phần Môn học. Màn hình 

hiển thị các Lĩnh vực (nhóm học phần) mà sinh viên có lớp học. 

 

B2: Chọn Lĩnh vực chứa học phần cần học. Màn hình hiển thị ra các học phần thuộc 

Lĩnh vực đã chọn.  

 

B3: Chọn học phần mà sinh viên cần làm bài tập online. Màn hình hiển thị các lớp 

sinh viên đang học của học phần đã chọn. 

 

B4: Chọn đúng lớp cần làm bài tập online (có thể liên hệ giáo viên để lấy chính xác 

tên lớp, tránh làm nhầm bài tập trong trường hợp có sinh viên có mặt 2 lớp ngoại ngữ 

khác nhau. Hệ thống hiển thị các chủ đề (unit) trong học phần mà sinh viên cần làm. 

1. Danh sách chủ đề (Unit) 



 

- Những chủ đề có màu xanh lá là những chủ đề mà sinh viên đã hoàn thành. 

- Những chủ đề có màu đen là những chủ đề sinh viên đang học và chưa hoàn 

thành. 

- Những chủ đề có màu ghi mờ là những chủ đề sinh viên chưa được học, sinh 

viên cần hoàn thành các chủ đề trước để có thể học được các chủ đề tiếp theo. 

- Sau khi sinh viên hoàn thành ít nhất 50% số chủ đề của học phần, hệ thống sẽ 

đưa ra phiếu khảo sát về quá trình học tập của môn học. Ở phần này sinh viên 

có thể đưa ra những đánh giá của bản thân về quá trình học tập trên lớp cũng 

như học tập trực tuyến. 

  

2. Cách làm bài học 

 



Chọn vào chủ đề và hoàn thành tất cả các bài học trong chủ đề đó.  

Lưu ý: 

- Bài học từ vựng mới: Cần nghe tất cả các từ mới có thể hoàn thành bài học. 

 

- Dạng bài sắp xếp lại từ vựng, sinh viên cần đọc lại các từ mới có trong bài để có 

thể sắp xếp chính xác từ thì hệ thống mới ghi nhận và khi sắp xếp đúng, hệ thống 

sẽ tự động qua bài. 

 

 

- Dạng bài điền từ và chọn đáp án đúng: Nút  sẽ xuất hiện khi sinh 

viên gửi bài ít nhất một lần. 

 



 

- Khi gặp bài học có lỗi, sinh viên có thể báo lỗi lên hệ thống bằng nút   

xuất hiện phía dưới mỗi bài học. 

 

3. Cách làm bài test 

 Các bài Unit test được hiển thị màu đỏ 

 

Chọn bài test muốn làm, màn hình hiển thị các thông số của bài test. 



 

Chọn Làm bài để bắt đầu làm bài, hệ thống sẽ bắt đầu tính giờ. 

 

Chọn bài test cần làm 

 

Lưu ý: 

- Sau khi làm xong một câu, sinh viên phải nhấn nút  để hệ thống 

ghi nhận kết quả làm bài. 



- Khi nhấn hai nút   chỉ có thể chuyển qua lại giữa các bài, hệ thống 

không ghi nhận kết quả. 

- Ở bài test vẫn có nút  như bài học bình thường, sinh viên có thể báo 

lỗi lên hệ thống. 

Sau khi làm bài xong, nhấn Nộp bài, hệ thống sẽ tính toán điểm của Unit test vừa 

làm. Sinh viên có thể nhấn lại vào Unit test đã làm để xem kết quả. 

 

 


