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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO  
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

A. CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO 

1. Phụ huynh đăng nhập vào hệ thống bằng cách truy cập vào Website Trường Đại học 
Công nghệ Sài Gòn http://stu.edu.vn/, chọn mục “CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO” 
của “TÍNH NĂNG THƯỜNG DÙNG” tại góc phải của trang chủ. 

 

2. Tên đăng nhập vào “CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO” là “MÃ SỐ SINH VIÊN” và 
mật khẩu là “MÃ SỐ SINH VIÊN + phhs”. Đây là mật khẩu mặc định. Phụ huynh có 
thể thay đổi mật khẩu trong lần truy cập đầu tiên (nếu cần thiết) để bảo mật thông tin 
cá nhân. 

Ví dụ: Phụ huynh của sinh viên có mã số sinh viên là DH51700010 sẽ đăng nhập vào 
hệ thống bằng tên đăng nhập: DH51700010 và mật khẩu: DH51700010phhs 

 

3. Nhà trường đề nghị Phụ huynh cung cấp địa chỉ email và số điện thoại liên lạc để nhà 
trường liên lạc khi cần thiết. Phụ huynh nhập và chỉnh sửa thông tin cá nhân tại mục 
“SỬA TT CÁ NHÂN” 

4. Khi cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng 
dẫn. Điện thoại: 028.3850.5520 (số nội bộ 107; 109 hoặc 115). 

B. ỨNG DỤNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO: 

1. Phụ huynh có thể xem thông tin chung, thông báo, thời khóa biểu và lịch thi cuối kỳ. 

2. Phụ huynh có thể xem được chương trình đào tạo và danh sách môn học từ học kỳ đầu 
tiên đến học kỳ hiện tại mà sinh viên đang theo học tại mục “XEM CTĐT”. Qua đó, 
phụ huynh có thể biết được những học phần mà sinh viên đã đăng ký học tập trong 
chương trình . 

3. Phụ huynh có thể xem thời khóa biểu học tập theo học kỳ, theo tuần của toàn trường 
và của cá nhân sinh viên tại mục “XEM TKB”. 

4. Phụ huynh theo dõi tình trạng đóng học phí của sinh viên tại mục “XEM HỌC PHÍ”. 

5. Phụ huynh có thể xem kết quả học tập của sinh viên tại mục “XEM ĐIỂM”. 
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Quy ước chữ viết tắt 

1. Mục Xem TKB 

- MH:  Tên môn học 

- PH:  Phòng học 

2. Xem học phí 

- Số TC:  Số tín chỉ môn học 

- Hệ số HP:  Hệ số dùng để tính học phí 

3. Mục Xem điểm 

- TC:  Số tín chỉ môn học 

- QT:  Điểm quá trình 

- GK:  Điểm kiểm tra giữa kỳ 

- Điểm thi:  Điểm thi cuối kỳ 

- Điểm TK:  Điểm tổng kết môn học 

4. Mục Xem CTĐT 

- Số TC:  Số tín chỉ môn học 

- Hệ số HP:  Hệ số dùng để tính học phí 

- Môn BB tự chọn:  Môn học tự chọn bắt buộc 


