HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
(Hệ ĐH chính quy các khóa 54, 55, 56,.. (gồm cả học cùng lúc 2 chương
trình/song ngành); hệ Liên thông đại học các khóa 20, 21,.. và Đại học văn
bằng 2 các khóa 17, 18,…)
1/ CÔNG CỤ SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
Sinh viên có thể sử dụng máy tính đề bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng
đã được kết nối vào mạng Internet.
2/ THÔNG TIN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CHÍNH THỨC
2.1. Sinh viên xem chi tiết Thông báo tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC
trên cổng thông tin của HVTC tại địa chỉ www.hvtc.edu.vn hoặc cổng thông tin
của Ban Quản lý đào tạo tại địa chỉ hvtc.edu.vn/daotao
2.2. Xem thông tin về kế hoạch đăng ký trên các cổng thông tin sau:
- www.hvtc.edu.vn (hoặc hvtc.edu.vn)
- www.hvtc.edu.vn/daotao (hoặc hvtc.edu.vn/daotao)
- www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn (hoặc dangkytinchi.hvtc.edu.vn)
3/ CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
Bước 1: Vào trang www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn hoặc dangkytinchi.hvtc.edu.vn
sẽ xuất hiện màn hình như hình 1, đọc kỹ các thông báo

Hình 1
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Bước 2: Đăng nhập và đổi mật khẩu
Kích chuột vào mục “Đăng nhập” ở Hình 2 sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập ở
Hình 3:

Hình 2

Hình 3
Trong cửa sổ đăng nhập ở Hình 3: Nhập mã sinh viên và mật khẩu (Mật
khẩu cấp lần đầu là mã sinh viên); tiếp tục chọn nút “Đăng nhập”
(Lưu ý: Nếu hệ thống thông báo sai mật khẩu, bạn cần gửi email về địa chỉ
dangkyhocchinhkhoa@hvtc.edu.vn để được trợ giúp kiểm tra đổi lại mật khẩu).
Sau khi ấn nút “Đăng nhập” mật khẩu là mã sinh viên: Hệ thống sẽ xuất
hiện màn hình như Hình 4 để sinh viên đổi mật khẩu. Để đảm bảo tính bảo mật
thông tin cá nhân của sinh viên về đăng ký học tín chỉ, sinh viên phải đổi lại mật
khẩu mới để tiếp tục sử dụng hệ thống đăng ký tín chỉ

Hình 4
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Sau khi hoàn thành việc đổi mật khẩu, sinh viên phải đăng nhập lại để có thể
đăng ký tín chỉ và tra cứu các thông tin (điểm, học phí, học bổng, chương trình đào
tạo, kế hoạch đào tạo,…)
4/ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ
4.1. Đăng ký học ngành 1 (ngành chính, học lần 1)
Bước 1: Chọn “Đăng ký học lần 1 ngành chính)” như trong Hình 5, sau đó sẽ
xuất hiện màn hình ĐĂNG KÝ HỌC ở Hình 6:

Hình 5

Hình 6
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Bước 2: Đọc kỹ các nội dung thông báo trong màn hình ĐĂNG KÝ HỌC
NGÀNH 1, xem kỹ thông tin ca học, Thời khóa biểu của các lớp học phần (Xem
trong Hình 6)
Bước 3: Chọn 1 lớp học phần để đăng ký sẽ xuất hiện các môn – lớp tín chỉ của
các lớp học phần đó, tích chọn các môn – lớp tín chỉ mà bạn muốn đăng ký học
trong bảng “CÁC MÔN/LỚP TÍN CHỈ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ HỌC” (Xem trong
Hình 6)
Bước 4: Sau khi đã chọn xong các môn – lớp tín chỉ, chọn nút “Đăng ký” để đăng
ký các môn – lớp tín chỉ đã chọn (Xem trong Hình 6)
Bước 5: Sau khi đã đăng ký đủ các môn - lớp tín chỉ, chọn nút “Lưu kết quả đăng
ký” để hệ thống lưu kết quả đăng ký học của sinh viên vào máy chủ. Nếu sinh viên
không chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” thì việc đăng ký tín chỉ trong kỳ chưa
thành công và coi như chưa đăng ký tín chỉ trong học kỳ đó (Xem trong Hình 6)
Sau khi đăng ký và lưu kết quả đăng ký: Sinh viên có thể hủy đăng ký 1 số môn
hoặc tất cả các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký bằng cách thực hiện Bước 6.
Bước 6: Sinh viên tích chọn các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký trong bảng “CÁC
MÔN / LỚP TÍN CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ” (Xem Hình 6), sau đó chọn nút “Hủy đăng
ký” -> Hệ thống sẽ hủy các môn đã chọn đăng ký của sinh viên và sinh viên phải
chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” một lần nữa để lưu kết quả việc hủy đăng ký học
(Xem trong Hình 6)
4.2. Đăng ký học ngành 2 (học cùng lúc 2 CT/song ngành, học lần 1)
Bước 1: Chọn “Đăng ký học lần 1 (ngành 2)” như trong Hình 7, sau đó sẽ xuất
hiện màn hình ở Hình 8

Hình 7
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Hình 8
Bước 2: Đọc kỹ các nội dung thông báo trong màn hình ĐĂNG KÝ HỌC
NGÀNH 2 (Xem trong Hình 8); đồng thời, sinh viên cần xem kỹ thông tin ca học,
Thời khóa biểu của các môn – lớp tín chỉ
Bước 3: Chọn 1 môn học để đăng ký sẽ xuất hiện lớp tín chỉ của môn đó, tích chọn
các môn – lớp tín chỉ mà sinh viên muốn đăng ký học trong bảng “CÁC LỚP TÍN
CHỈ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ HỌC” (Xem trong Hình 8).
Bước 4: Sau khi đã chọn xong các môn – lớp tín chỉ, chọn nút “Đăng ký” để đăng
ký các môn – lớp tín chỉ đã chọn (Xem trong Hình 8).
Bước 5: Sau khi đã đăng ký đủ các môn - lớp tín chỉ, chọn nút “Lưu kết quả đăng
ký” để hệ thống lưu kết quả đăng ký học của sinh viên vào máy chủ. Nếu sinh viên
không chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” thì việc đăng ký tín chỉ trong kỳ chưa
thành công và coi như chưa đăng ký tín chỉ trong học kỳ đó (Xem trong Hình 8)
Sau khi đăng ký và lưu kết quả đăng ký: Sinh viên có thể hủy đăng ký 1 số môn
hoặc tất cả các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký bằng cách thực hiện Bước 6.
Bước 6: Sinh viên tích chọn các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký trong bảng “CÁC
LỚP TÍN CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC” (Xem Hình 8), sau đó chọn nút “Hủy đăng
ký” -> Hệ thống sẽ hủy các môn đã chọn đăng ký của sinh viên và sinh viên phải
chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” một lần nữa để lưu kết quả việc hủy đăng ký học
(Xem trong Hình 8)
5

4.3. Đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với ngành 1
Bước 1: Chọn “Đký HL/CT/HB (ngành chính)” như trong Hình 9 và sẽ xuất hiện
màn hình ở Hình 10

Hình 9

Hình 10
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Bước 2: Đọc kỹ các nội dung thông báo trong cửa sổ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC
CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 1) - (Xem trong Hình 10); đồng thời, sinh
viên xem kỹ thông tin ca học, Thời khóa biểu của các môn – lớp tín chỉ.
Bước 3: Chọn 1 môn học để đăng ký sẽ xuất hiện lớp tín chỉ của môn đó, tích chọn
các môn – lớp tín chỉ mà bạn muốn đăng ký họctrong bảng “CÁC LỚP CÓ THỂ
ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 1)” (Xem
trong Hình 10)
Bước 4: Sau khi đã chọn xong các môn – lớp tín chỉ, chọn nút “Đăng ký” để đăng
ký các môn – lớp tín chỉ đã chọn.
Bước 5: Sau khi đã đăng ký đủ các môn - lớp tín chỉ, sinh viên phải chọn nút
“Lưu kết quả đăng ký” để hệ thống lưu kết quả đăng ký của sinh viên vào máy
chủ. Nếu sinh viên không chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” thì việc đăng ký tín
chỉ trong kỳ chưa thành công và coi như chưa đăng ký tín chỉ trong học kỳ đó
(Xem trong Hình 10)
Sau khi đăng ký và lưu kết quả đăng ký: Sinh viên có thể hủy đăng ký 1 số môn
hoặc tất cả các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký bằng cách thực hiện Bước 6.
Bước 6: Sinh viên tích chọn các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký trong bảng “CÁC
LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 1)”
(Hình 10), sau đó chọn nút “Hủy đăng ký” -> Hệ thống sẽ hủy các môn đã chọn
đăng ký của sinh viên và sinh viên phải chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” một lần
nữa để lưu kết quả việc hủy đăng ký học (xem trong hình 10).
4.4. Đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với ngành 2
Bước 1: Chọn “Đký HL/CT/HB (ngành 2)” như trong Hình 11, sẽ xuất hiện màn
hình ở Hình 12
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Hình 11

Hình 12
Bước 2: Đọc kỹ các nội dung thông báo trong cửa sổ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC
CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 2) - (Xem trong Hình 12); đồng thời, sinh
viên xem kỹ thông tin ca học, Thời khóa biểu của các môn – lớp tín chỉ.
Bước 3: Chọn 1 môn học để đăng ký sẽ xuất hiện lớp tín chỉ của môn đó, tích chọn
các môn – lớp tín chỉ mà sinh viên muốn đăng ký học trong bảng “CÁC LỚP CÓ
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THỂ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 2)”
(Xem trong Hình 12)
Bước 4: Sau khi đã chọn xong các môn – lớp tín chỉ, chọn nút “Đăng ký” để đăng
ký các môn – lớp tín chỉ đã chọn
Bước 5: Sau khi đã đăng ký đủ các môn - lớp tín chỉ, sinh viên phải chọn nút
“Lưu kết quả đăng ký” để hệ thống lưu kết quả đăng ký của sinh viên vào máy
chủ. Nếu sinh viên không chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” thì việc đăng ký tín
chỉ trong kỳ chưa thành công và coi như chưa đăng ký tín chỉ trong học kỳ đó
(Xem trong Hình 12).
Sau khi đăng ký và lưu kết quả đăng ký: Sinh viên có thể hủy đăng ký 1 số môn
hoặc tất cả các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký bằng cách thực hiện Bước 6.
Bước 6: Sinh viên tích chọn các môn – lớp tín chỉ đã đăng ký trong bảng “CÁC
LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 2)”
(Hình 12), sau đó chọn nút “Hủy đăng ký” -> Hệ thống sẽ hủy các môn đã chọn
đăng ký của sinh viên và sinh viên phải chọn nút “Lưu kết quả đăng ký” một lần
nữa để lưu kết quả việc hủy đăng ký học (Xem trong hình 12)

5/ XEM KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC VÀ IN PHIẾU ĐĂNG KÝ
Bước 1: Chọn “Kết quả ĐK” như trong Hình 13, sẽ xuất hiện màn hình ở Hình 14
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Hình 13

Hinh 14
Bước 2: Chọn nút “In phiếu đăng ký” ở Hình 14 sẽ xuất hiện màn hình ở Hình 15
Tuy nhiên, chỉ khi nào Cố vấn học tập của sinh viên duyệt kết quả đăng ký thì sinh
viên mới có thể In phiếu đăng ký học. Do vậy, ngay sau khi hoàn thành việc đăng
ký tín chỉ, sinh viên chủ động liên hệ với Cố vấn học tập để duyệt kết quả đăng ký
học kịp thời.

Hình 15
Trong màn hình ở Hình 15: Sinh viên chọn “Export to PDF” để tải Phiếu đăng ký
dạng tệp PDF, hoặc “Export to Doc” để tải Phiếu đăng ký dạng tệp Word về máy
tính của sinh viên, sau đó bạn có thể In phiếu đăng ký học tín chỉ trong kỳ ở bất
kỳ đâu
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