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V/v Sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn: www.turnitin.com   

1. Khởi tạo tài khoản (chưa đăng nhập vào hệ thống)  

1.1. Vào website: www.turnitin.com  Chọn Log in  

1.2. Trong màn hình log in  Chọn Forgot your password? Click here  

  

1.3. Nhập thông tin tài khoản mặc định. Ví dụ: Nguyễn Văn Nam thì Last Name là Nguyen Van. 

Trường hợp nhập thông tin mặc định không được, liên hệ Nam (P.CNTT) nam@ueh.edu.vn   

  

1.4. Nhấn next và thực hiện một số yêu cầu khác, sau đó kiểm tra e-mail UEH để đặt mật  

 khẩu đăng nhập hệ thống. HOÀN TẤT    
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2. Lấy lại mật khẩu (đã vào hệ thống, nhưng quên mật khẩu)  giống 1. Khởi tạo tài khoản  

3. Sử dụng phần mềm chống đạo văn  

3.1. Tạo mới môn học (chú ý loại môn học, lĩnh vực, ngày bắt đầu, ngày kết thúc môn học).    

  

3.2. Tạo mới đợt nộp bài (chú ý ngày bắt đầu nộp, ngày kết thúc đợt nộp, hiển thị kết quả đạo 

văn ngay hoặc đến ngày Post date, tập tin nộp có lưu vào hệ thống hay không lưu).  

  

 Nhấn Optional settings để thiết lập thêm 2 yếu tố quan trọng:    
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a/ Hiển thị kết quả ngay lập tức?  

  

b/ Lưu tập tin hay không lưu tập tin. Trong trường hợp lưu tập tin thì sẽ kiểm tra được những 

tài liệu nộp cùng đợt với nhau, tuy nhiên đối với các bản nháp thì không nên lưu.  

  

3.3. Nộp bài vào đợt nộp (Submit)  
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Nhập thông tin học viên, tên tập tin nộp, chọn file đính kèm  Upload 

 
3.4. Xem kết quả (Kết quả sẽ hiển thị khoảng 15 phút sau khi nộp tập tin lên hệ thống)  
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Điều 4: Phát hiện và xử lý lỗi đạo văn, trong Quy định về kiểm soát và xử lý đạo văn và các 

sản phầm học thuật, ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2016 của UEH: “Các sản phẩm học thuật được 

xem là phạm lỗi đạo văn nếu theo kết quả kiểm tra của Turnitin, có ít nhất sao chép nguyên căn một 

đoạn văn có 100 từ trở lên; hoặc có từ 20% văn bản giống với các nguồn dữ liệu của các tác giả khác 

hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự các công 

trình khác.”), thầy cô vui lòng tùy chỉnh theo thông số sau:  

 
3.5. Xem kết quả và kết xuất tập tin kết quả để giảng viên phản hồi đến học viên  
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Chú ý: Hệ thống cho phép giảng viên cho phép học viên tự kiểm tra đạo văn, tuy nhiên hiện 

tại hệ thống kiểm tra đạo văn đã chạm đến số lượng sinh viên tối đa của hệ thống kiểm tra đạo văn 

dẫn đến Thầy/Cô không thể thêm tiếp sinh viên vào lớp. Nên có hai cách để giải quyết như sau:  

- Một là Thầy/Cô xóa bớt những khóa học đã sử dụng --> thì số lượng sinh viên trong 

(enroll) lớp đó được giải phóng để có thể thêm số lượng sinh viên vào những lớp mới  

- Hai là Thầy/Cô sử dụng chức năng Turnitin được tích hợp trong LMS (sẽ không bị 

giới hạn số lượng học viên). Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn được 

tích hợp vào hệ thống LMS, trong tiểu mục số 14 

(http://lms.ueh.edu.vn/mod/forum/discuss.php?d=1415#p6849)  

  

--> Nếu cách một không thể thực hiện được thì   

- hoặc GV tự kiểm tra đạo văn bằng phần mềm turnitin (GV tự submit bài lên hệ thống, 

vì turnitin có giới hạn số lượng tài khoản sử dụng kiểm tra đạo văn);  

- hoặc GV sử dụng cách hai (khuyến nghị nên dùng khi GV muốn sinh viên tự kiểm tra 

vì LMS không giới hạn số lượng sinh viên có thể kiểm tra đạo văn)  
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