HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN VÀ NỘP BÀI TRÊN TURNITIN
(DÀNH CHO HỌC VIÊN)
1. Kích hoạt tài khoản
Sau khi giáo viên hướng dẫn hoặc chuyên viên phụ trách lớp tiến hành thêm sinh viên
trên hệ thống Turnitin, hệ thống sẽ gửi 1 email kích hoạt tài khoản đến email mà học viên
đã đăng ký.
Cấu trúc thư kích hoạt có dạng
Gửi từ: Turnitin No Reply noreply@turnitin.com
Chủ đề: Log in to Your Turnitin Account

Nếu học viên không nhận được thư kích hoạt có thể kiểm tra lại hòm thư rác. Nếu trong
hòm thư rác cũng không có học có thể sử dụng cách “Lấy lại mật khẩu” (Hướng dẫn ở
phần sau). Lưu ý học viên nên hạn chế sử dụng mail của tổ chức, đơn vị vì các hệ thống
mail này có thể chặn các thư không rõ nguồn gốc, có thể xác định thư kích hoạt (thư tự

động) là thư rác nên học viên không nhận được. Khuyến cáo nên sử dụng các địa chỉ mail
cá nhân như yahoo mail, gmail, hotmail,…
Học viên chọn phần “Creat Your Password”, hệ thống sẽ điều hướng đến trang khai báo,
kích hoạt tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu học viên điền CHÍNH XÁC hai thông tin:
Địa chỉ email đã được khai báo trên hệ thống (chính là địa chỉ email nhận thư kích hoạt)
Phần tên họ của học viên hay Last name (Lưu ý: Học viên cần điền chính xác thông tin
này khớp với thông tin mà các giáo viên, chuyên viên đã khai trên hệ thống thì mới có thể
kích hoạt)

Thông thường phần Họ sẽ là Họ không dấu của học viên, viết hoa ký tự đầu (theo quy
định của từng trường hoặc từng đơn vị). Học viên cũng có thể tìm thông tin này bằng
cách xem trong thư chào mừng vừa nhận được.

Hệ thống sẽ có thông tin chào mừng có cấu trúc như sau:
Hi

Tuấn Linh
Bùi
,
Phần Tên và đệm Phần Họ
First Name
Last name
 Học viên sẽ khai báo phần họ là “Bùi”

Nếu điền chính xác 2 thông tin này, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

Học viên quay trở lại hòm mail cá nhân, hệ thống sẽ gửi 1 thư kích hoạt trong đó có
đường link kích hoạt (đường link chỉ có hiệu lực trong 24h, nếu sau 24h học viên phải
làm lại kích hoạt từ đầu)

Học viên chọn vào link kích hoạt, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện điền mật khẩu

Học viên điền mật khẩu để đăng nhập Turnitin của mình và xác nhận lại mật khẩu đó để
hoàn tất đăng ký.
Sau khi hệ thống thông báo thành công. Học viên chọn “Đăng nhập” và điền email cùng
mật khẩu vừa tạo để đăng nhập hệ thống.
Trong lần đầu tiên đăng nhập hệ thống, Turnitin sẽ yêu cầu học viên chọn 1 câu hỏi bảo
mật và trả lời, đồng thời đồng ý chính sách sử dụng. Sau khi hoàn tất học viên sẽ vào
trang hiển thị các lớp học mà mình đang tham gia.

2. Nộp bài lên hệ thống
Sau khi đăng nhập vào hệ thống Turnitin. Giao diện sẽ hiển thị lớp mà sinh viên đang
tham gia.

Chọn vào lớp của mình. Giao diện chuyển sang trang quản lý lớp
Học viên chọn mục “Nộp” hoặc “Nộp lại” để nộp bài

Học viên điền các thông tin khai báo và xác nhận để hoàn tất việc tải bài lên

Học viên chọn “Trở lại danh sách bài tập” để xem kết quả.
Tuỳ theo sự cho phép của giáo viên mà học viên có thể nộp bài 1 lần duy nhất hoặc có
thể nộp bài nhiều lần. Nếu học viên được nộp bài nhiều lần thì 3 lần đầu tiên, hệ thống sẽ
tạo báo cáo trong 10-15ph sau khi nộp. Từ lần thứ 4 trở đi, sau 24 giờ kể từ lần cuối
cùng sinh viên nộp bài hệ thống mới tạo ra báo cáo.
3. Lấy lại mật khẩu
Nếu học viên quên mật khẩu truy cập Turnitin hoặc không nhận được thư kích hoạt từ hệ
thống. Sinh viên truy cập vào trang https://www.turnitin.com/vi chọn phần “Đăng nhập”
ở phía trên cùng bên phải

Chọn phần “Bạn quên mật khẩu”

Giao diện lấy lại mật khẩu

Học viên làm các bước tiếp theo tương tự như trong phần 1 “Kích hoạt tài khoản”

