HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO
DÀNH CHO SINH VIÊN
A.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng:
o

Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

o

Mật khẩu:

Mã số sinh viên

Sinh viên cần lưu ý nên thay đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên đăng nhập để bảo vệ
thông tin cá nhân.

B.

1.

CÁC TÍNH NĂNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
(1)

Trang chủ

(6) Sửa thông tin cá nhân

(2)

Đăng ký môn học (ĐKMH)

(7) Đóng góp ý kiến

(3)

Xem Thời khóa biểu (TKB)

(8) Xem Chương trình đào tạo (CTĐT)

(4)

Xem Học phí

(9) Xem Môn học tiên quyết

(5)

Xem Điểm sinh viên (SV)

TRANG CHỦ
(1)

Hiển thị các thông tin chung mà Trường cập nhật trên cổng thông tin như: lịch

thi học kỳ, thời khóa biểu, thông báo, ...
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(2)

“Xem thông báo”: hiển thị thông báo mà Trường gửi đến SV, nếu có thông

báo mới thì dòng “Xem thông báo” sẽ được thay thế bởi “Bạn có thông báo mới”.

Click
Xem thông báo
cá nhân

2.

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
Trang ĐKMH gồm 04 phần:




Phần 1: Trích lọc để tìm nhanh các môn cần đăng ký
(1)

Tìm nhanh theo tên môn học / tìm chính xác theo mã môn học.

(2)

Tìm nhanh theo tên lớp.

(3)

Tìm nhanh theo Khoa.

Phần 2: Hiển thị danh sách lớp - môn học theo kế hoạch đào tạo của khối lớp

mà sinh viên phải đăng ký học trong học kỳ mới, không bao gồm các môn học lại
và môn học vượt.


Phần 3: Hiển thị danh sách lớp - môn học đã chọn hoặc môn học đã đăng ký

trước đó.


Phần 4: Đăng ký môn học đã hết chỗ/ các môn học không được mở trong học

kỳ nhưng sinh viên có nguyện vọng đăng ký.
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(1)
Bộ trích lọc
(2)
DS lớp - môn
học mở trong
học kỳ

(3)
DS lớp - môn
học đã chọn

(4)
ĐKMH hết
chổ/ các môn
học không mở
trong học kỳ

Chức năng cụ thể của từng phần:
Phần 1: Bộ trích lọc

Gồm có 2 phần lọc:
(1)

Lọc theo môn học:


Mục đích: tìm nhanh theo tên môn học (có thể tìm theo điều kiện chính

xác hoặc tương đối (nghĩa là nhập gần đúng bằng các từ gợi ý) / tìm chính xác
theo mã môn học cần đăng ký.


Sử dụng: Nhập mã môn hoặc tên môn vào ô nhập sau đó click nút “Lọc”

phần hiển thị sẽ hiển thị đúng môn học SV đã nhập.
(2)

Lọc theo điều kiện


Mục đích: tìm nhanh theo các môn học được mở cho Lớp/ Khoa



Sử dụng:


Lọc theo “Lớp”: Chọn tên lớp để hiển thị danh sách môn tương ứng

tổ chức cho lớp. Ngoài ra SV có thể tìm theo lớp nào đó bằng cách nhập
mã lớp hoặc tên lớp vào ô nhập kế tiếp.
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Lọc theo “Khoa”: Chọn khoa để hiển thị danh sách môn tương ứng

tổ chức cho Khoa. Ngoài ra SV có thể tìm theo khoa nào đó bằng cách
nhập mã khoa hoặc tên khoa vào ô nhập kế tiếp.
Phần 2: Danh sách lớp - môn học
Hệ thống hiển thị danh sách các môn học CTĐT kế hoạch mà SV cần phải đăng ký
học trong học kỳ mới.

Các thông số hiển thị gồm:
(1)

Mã MH:

Mã môn học

(2)

Tên môn học:

Tên môn học

(3)

NMH:

Nhóm môn học

(4)

TTH:

Tổ đăng ký

(5)

STC:

Số tín chỉ của môn học

(6)

STCHP :

Hệ số tính học phí

(7)

Mã lớp:

Lớp môn học mở

(8)

Sỉ số:

Số lượng đăng ký tối đa cho phép của nhóm

(9)

CL:

Số lượng còn lại cho phép đăng ký

(10) TH:

Tiết thực hành (để trống là tiết lý thuyết)

(11) Thứ:

Thứ học

(12) Tiết BĐ:

Tiết bắt đầu môn học

(13) ST:

Số tiết môn học diễn ra

(14) Phòng:

Phòng học

(15) TG học:

Thời gian học

Sau khi xem thông tin các nhóm môn học, SV lựa chọn nhóm môn học muốn đăng
ký và click chọn vào ô vuông trong cột đầu tiên của nhóm môn học tương ứng.
Khi chọn nhóm – môn học, hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện ràng buộc
của môn học, nếu không hợp lệ sẽ xuất các thông báo tương ứng. Cụ thể:
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(1)

Kiểm tra môn học SV đăng ký có thuộc ngành của SV (nếu quy định theo

CTĐT hệ ngành);
(2)

Kiểm tra môn học SV đăng ký có thuộc khối lớp của SV (nếu quy định theo

CTĐT khối lớp);
(3)

Kiểm tra ngày SV đăng ký có nằm trong ngày quy định hoặc ngày đăng ký tự do;

(4)

Kiểm tra giờ SV đăng ký có hợp lệ (nếu có quy định giới hạn đăng ký theo giờ);

(5)

Xét số tín chỉ max: không cho chọn khi vượt số tín chỉ;

(6)

Xét trùng môn học: chương trình tự bỏ nhóm môn học cũ và chọn nhóm môn

học mới;
(7)

Xét môn học tiên quyết: không cho chọn khi vi phạm tiên quyết;

(8)

Xét môn học trước: không cho chọn khi vi phạm học trước;

(9)

Xét môn học song hành: bật thông báo môn học SV phải đăng ký kèm theo và

kiểm tra lại khi SV chọn “Lưu đăng ký” nếu vi phạm thì hệ thống sẽ không lưu môn
vi phạm;
(10) Xét trùng TKB: không cho trùng TKB.
Nếu đăng ký thành công, môn học sẽ được hiển thị trong phần hiển thị danh sách
các môn học đã chọn, môn học đó sẽ có dấu  và được bôi đậm.
(1) Check/
Bỏ check
ĐKMH Thay
đổi màu
record

(2) DS môn
học đã chọn

(4) Hoàn tất việc lựa chọn =>
click “Lưu đăng ký”

(3) Trạng thái môn học “Chưa
lưu vào CSDL (vừa chọn)”

Hình: Đăng ký môn học
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Phần 3: Danh sách môn học đã chọn
(3) Click
Xóa

(4) Hoàn tất điều chỉnh =>
click “Lưu đăng ký”

(2) Check
bỏ môn
học không
muốn
đăng ký

Hình: Kết quả ĐKMH
Lưu ý:


(1)Trạng thái môn học
“Đã lưu vào CSDL”

Các môn được chọn ở trên sẽ được hiển thị ở phần này với các thông tin ngắn

gọn về môn học đã đăng ký. Hệ thống sẽ tự động tính học phí tổng cộng dự kiến mà
SV cần đóng, học phí này chưa bao gồm các khoản nợ cũ (nếu có).


Nếu muốn bỏ bớt môn học nào đó thì:


Chọn môn học cần xóa trong danh sách, bấm nút “Xóa” để bỏ môn đó

ra khỏi danh sách đã chọn bấm “Lưu đăng ký” để hoàn tất việc xóa.


HOẶC bỏ chọn ở phần hiển thị “Danh sách các nhóm môn học” bấm

“Lưu đăng ký” để hoàn tất việc xóa.


Tùy từng thời điểm mà SV có thể:


Đăng ký môn học bình thường, chọn môn học mới và xóa môn học cũ;



Chỉ được phép đăng ký bổ sung môn học mới và không cho xóa các môn

học cũ;



Chỉ cho phép xóa các môn học cũ và không cho đăng ký thêm môn học mới.

Sau khi đã chọn đủ các môn học cần đăng ký, lựa chọn các nhóm môn học và

TKB phù hợp, SV phải bấm vào nút “Lưu đăng ký” để xác lập việc ĐKMH và cơ sở
dữ liệu được lưu vào hệ thống.
Phần 4: SV đăng ký các môn hết chỗ hoặc các môn học không được mở

(1) Nhập MAMH và
chọn nhóm

(2) Click Lưu

(3) Kiểm tra lại DS
môn đã yêu cầu
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Trường hợp nhóm môn học cần đăng ký đã hết chổ: nhập Mã môn học cần đăng
ký→ chọn nhóm muốn đăng ký → Lưu → Xem danh sách môn học đã yêu cầu.
Trường hợp các môn học không được mở nhưng SV có nguyện vọng đăng ký: nhập
Mã môn học cần mở → Lưu → Xem danh sách môn học đã yêu cầu.
Nếu không biết được mã môn học, SV có thể xem ở phần xem CTĐT.
Sau khi đã đăng ký xong, SV có thể xem lại hoặc xóa môn học đề nghị ở “Xem
danh sách đã yêu cầu”

Check xóa yêu cầu
=> Click Xóa

3.

XEM THỜI KHÓA BIỂU
Chọn học kỳ cần xem TKB: hiển thị 3 học kỳ liền kề (Học kỳ trước - Học kỳ hiện

hành - Học kỳ đăng ký môn học)

Trích lọc xem TKB theo 1 trong 3 định dạng sau:
(1)

Thời khóa biểu dạng tuần

(2)

Thời khóa biểu toàn trường

(3)

Thời khóa biểu học kỳ cá nhân

Lưu ý: Khi xem TKB toàn trường/ cá nhân, người sử dụng có thể lựa chọn cách sắp
xếp theo thứ tiết hoặc sắp xếp theo môn học.
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Click
TKB môn học xem
thông tin chi tiết

(1) Xem TKB dạng tuần

(2) Xem TKB toàn trường

(3) Xem TKB học kỳ cá nhân
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4.

XEM HỌC PHÍ
Học phí hiển thị là học phí học kỳ mới nhất.
Tại thời điểm đăng ký môn học, khoản học phí này chưa bao gồm học phí còn nợ

(nếu có).

5.

XEM ĐIỂM

Trang 9/11

Các thông số hiển thị gồm có:

6.

(1)

STT:

Số thứ tự

(2)

MSMH:

Mã số môn học

(3)

Tên môn học:

Tên môn học

(4)

Tín chỉ:

Tín chỉ môn học

(5)

%QT:

Phần trăm điểm quá trình

(6)

%GK:

Phần trăm điểm kiểm tra giữa kỳ

(7)

QT:

Điểm quá trình

(8)

GK:

Điểm kiểm tra giữa kỳ

(9)

Điểm thi:

Điểm thi cuối kỳ

(10) Điểm TK1:

Điểm tổng kết

(11) Điểm TK2:

Điểm tổng kết thi lần 2 (nếu có)

(12) Điểm TK3:

Điểm tổng kết thi lần 3 (nếu có)

(13) Điểm TK:

Điểm tổng kết môn học

SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin được thay đổi gồm có:
(1)

Thay đổi mật khẩu của người dùng

(2)

Thay đổi số điện thoại liên lạc

(3)

Thay đổi địa chỉ email.

Khi cần sửa đổi thông tin về điện thoại/ email, click “Sửa đổi” tương ứng → Nhập
thông tin điều chỉnh → Click “Lưu lại”

7.

GÓP Ý KIẾN
SV gởi ý kiến đóng góp. Kết quả phản hồi CVHT/ GV xem tại Trang chủ/ Xem

thông báo.
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8.

XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
SV xem được CTĐT khối lớp từ học kỳ đầu tiên đến học kỳ hiện tại của mình.
Ngoài ra, sinh viên có thể kiểm tra được môn nào mình đã đăng ký học rồi (có thể

đạt hoặc chưa đạt), môn nào mình chưa học.
X : Môn đã học (bao gồm
môn đạt và không đạt)

Môn chưa học

9.

XEM MÔN TIÊN QUYẾT
SV lựa chọn xem danh sách: các môn học tiên quyết/ môn học trước/ môn học song

hành (nếu có).
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