
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN H ỌC 

VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUY ỀN. 

1. Đăng nhập hệ thống. 

- Cách 1: Đăng nhập trên Web: http://14.161.9.214/ 

- Cách 2: Đăng nhập vào Web: hcmuc.edu.vn � Vào mục Đào tạo\Tra cứu 

KQ học tập 

             

 
 

 

 
- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống với vai trò “sinh viên”.  



- Tài khoản và mật khẩu là “mã sinh viên” 

Ví dụ: Tài khoản là D15TV002 thì mật khẩu cũng là D15TV002 

2. Hướng dẫn đăng ký. 

- Chọn đăng ký -> Học chuyên ngành chính. 

 
Xuất hiện giao diện sau: 

 
- Hệ thống xuất hiện thông tin: thời gian đăng ký, số tín chỉ tối đa, tối thiểu 

được phép đăng ký 

• Đăng ký. 

Bước 1: Sinh viên chọn môn học tại cột “đăng ký học” tương ứng hoặc lớn hơn 

hoặc bằng số tín chỉ tối thiểu, nhỏ hơn hoặc bằng số tín chỉ tối đa. 

- Click “đăng ký”. Hệ thống báo thành công nếu đăng ký đúng số lượng tín chỉ. 

Bước 2: Chọn “học phần” -> Chọn lớp đăng ký tương ứng -> Click “đăng ký lớp 

học phần” để hoàn tất lớp đăng ký. 



- Chọn lần lượt từng học phần và các lớp tương ứng với số môn học đã chọn 

tại bước 1 cho đến hết. 

 
- Sau khi đăng kí môn học chờ phòng đào tạo duyệt kết quả đăng ký. 

- SV phải nghiên cứu, nắm rõ các học phần cần đăng ký trong học kỳ của 

mình thông qua thời khóa biểu dự kiến được phát về lớp, ghi nhớ nhóm học 

phần và lịch đăng ký. 

3. Thông tin sinh viên. 

- Sinh viên có thể xem thông tin cá nhân, điểm, xem lịch học lịch thi tại 

menu “sinh viên”. 

 
 



 

4. Kết quả học tập. 

Chương trình cho phép xem điểm số từng học phần theo học kỳ và 

năm học tương ứng của Sinh viên. Để xem kết quả học tập SV thực hiện 

theo các bước sau: 

- Chọn “sinh viên” -> “xem điểm”. Có thể chọn xem từng học kỳ, năm học 

tương ứng. 

 
5. Đổi mật khẩu. 

- Click “sinh viên” -> Đổi mật khẩu  ->  Nhập mật khẩu cũ, 2 lần mật khẩu 

mới -> đổi mật khẩu. 

6. Thông tin khác. 

Sinh viên có thể  xem chương trình đào tạo tại menu “chương trình đào tạo” 

và các thông báo khác tại menu “thông tin”. 


