HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Bước 1: Đăng nhập website qldt.hanu.vn với tên đăng nhập là mã sinh viên, mật khẩu mặc
định là ngày sinh viết dưới dạng ddmmyyyy.
Sinh viên nên đổi mật khẩu để bảo quản tài khoản của mình.

Bước 2: Truy cập tab Đăng ký môn học

Giải thích các từ viết tắt
- Mã MH: mã của các học phần
- NMH: tên lớp mở của học phần. 1 học phần có thể có nhiều lớp mở khác nhau.
- TTH: tổ thực hành - Áp dụng cho các Khoa, bộ môn dạy theo mô hình lớp lý thuyết+lớp
thực hành (Lecture, Tutorial)

- STC: Số tín chỉ của môn học. Số tín chỉ này sẽ là căn cứ để tính vào điểm TBC toàn khóa.
Số TC = 0 nghĩa là môn đó không tính vào điểm TBC.
- STCHP: Số tín chỉ sinh viên sẽ phải nộp học phí cho môn học đó.
- Sĩ số: Số lượng cho phép đăng ký đối với mỗi lớp mở.
- CL: Số chỗ trống còn lại của lớp mở.
- Tiết BD: tiết bắt đầu của lớp mở đã đăng ký.
Tiết 1: Từ 7 giờ 20;
Tiết 3: Từ 9 giờ 30
Tiết 5: Từ 12 giờ 20
Tiết 7: Từ 14 giờ 45
Bước 3:
Chọn các học phần đăng ký. Sinh viên tham khảo ý kiến của CVHT, chương trình đào tạo
để biết mình cần học học phần nào, điều kiện tiên quyết ra sao.
Chọn tích vào các lớp học phần muốn đăng ký, lớp được chọn sẽ xuất hiện ở bảng bên dưới.
Lưu ý: Phần mềm sẽ tự tránh trung lịch học.

Môn được chọn xuất hiện bên bảng Danh sách môn học đã chọn

Hệ thống tự tránh trùng thời khóa biểu

Sau khi chọn xong các môn, sinh viên nhấn lưu đăng ký.Trạng thái của môn học lúc này sẽ
được ghi là: Đã lưu vào Cơ sở dữ liệu.
Nếu không lưu đăng ký sẽ bị coi là đăng ký chưa thành công.
Hướng dẫn xóa đăng ký:
Tích chọn môn học cần xóa, nhấn nút xóa.

Hệ thống sẽ hỏi lại có chắc chắn muốn xóa môn học không?

Sau khi chọn đồng ý, môn học đã không còn danh sách các môn đã được chọn. Lúc này cần
nhấn “Lưu đăng ký” để lưu lại các môn đã xóa. Sinh viên cần lưu ý bước này để tránh tình
trạng xóa rồi nhưng không lưu, môn học vẫn còn trong danh sách đăng ký.
Đăng ký nguyện vọng đối với các học phần hết chỗ
Đối với các lớp mở đã hết chỗ, sinh viên có thể sử dụng chức năng đăng ký nguyện vọng
mở lớp. Nhà trường sẽ căn cứ trên các nguyện vọng này và điều kiện thực tế để mở lớp theo
yêu cầu.

Chúc các bạn đăng ký thành công.

