
Trang 1 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CHÍNH 

KHÓA, HỌC VƯỢT 

Bước 1. Mở trình duyệt Internet (Chrome, Firefox, …), trên thanh địa chỉ nhập 

http://sv.tdu.edu.vn, gõ enter. 

Bước 2. Đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin sinh viên (xem hình bên dưới) 

- Tài khoản: sinh viên nhập mã số sinh viên được trường cấp. 

- Mật khẩu: lưu ý phân biệt chữ hoa và chữ thường 

+ Sinh viên chưa đổi mật khẩu: mật khẩu cũng là mã số sinh viên. 

+ Sinh viên đã đổi mật khẩu: nhập mật khẩu mới. Trường hợp sinh viên quên mật 

khẩu vui lòng liên hệ Phòng CTCT & QLSV cấp lại mật khẩu. 

- Nhập mã bảo vệ như hình bên. 

- Click vào nút . 

 

 

 

  

http://sv.tdu.edu.vn/


Bước 3. Sau khi đăng nhập thành công, Nhấn vào “Đăng ký học phần” (xem hình). 

 

 

Bước 4. Ở khung Nội dung chi tiết, chọn: 

+ Chọn đợt đăng ký: HK1 (2020-2021) 

+ Click chọn học mới sẽ hiện thị ra danh sách các học phần (click chọn Học lại 

trong trường hợp muốn đăng ký học lại các học phần). 

 



   Bước 5: Thực hiện tuần tự các bước đăng ký học phần mới: 

- Chọn môn học phần chờ đăng ký. Lưu ý nên chọn tất cả các học phần trong học kỳ này. 

- Chọn lớp học phần chờ đăng ký. Lưu ý nên chọn học phần có lớp dự kiến là lớp sinh 

viên đang theo học. 

- Chọn “Đăng ký”. 

- Xem lại danh sách lớp học phần đã đăng ký ở khung “Lớp học phần đã đăng ký trong 

học kỳ này”. 

 

Bước 5. Hủy học phần đã đăng ký (nếu muốn).  

Trong danh sách lớp học phần đã đăng ký ở học kỳ này, sinh viên Click vào  tương 

ứng với dòng học phần muốn hủy đăng ký. 

 



Bước 6. Đăng xuất khỏi hệ thống. Lưu ý: sinh viên nên kiểm tra thật kỹ danh sách các 

học phần đã đăng ký trước khi đăng xuất khỏi hệ thống (xem trong khung lớp học phần 

đã đăng ký trong học kỳ này).  

  



HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI 

Để đăng ký học lại, sinh viên thực hiện các bước 3, 4, 5, 6 giống như đăng ký học mới, 

tuy nhiên ở bước 4 chọn “Học lại” (xem hình). (Click ở đây để quay lại bước 3) 

 

  



HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC CẢI THIỆN 

- Lưu ý: sinh viên phải cân nhắc thật kĩ lưỡng khi đăng ký học cải thiện, vì học phần đăng 

ký học cải thiện thì không thể hủy. 

- Để đăng ký học cải thiện, sinh viên thực hiện các bước 3, 4, 5, 6 giống như đăng ký học 

mới, tuy nhiên ở bước 3 chọn Đăng ký học cải thiện (xem hình). (Click ở đây để quay lại 

bước 3). 

 


