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GIẢI THÍCH & HƯỚNG DẪN CHO SINH VIÊN KHÓA 2016 MỘT SỐ ĐIỂM VỀ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ HỌC 

1. Xem thông tin về khung Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập các học kỳ; cách tổ chức lớp học phần 

- Mở trang tin “Hệ thống thông tin sinh viên” (http://daotao.dut.udn.vn/sv) và chọn từ menu: [Chương trình đào tạo], sau đó chọn Khoa của mình, rồi kích 

nút lệnh [Danh sách CTĐT]. Khi đó, danh sách các CTĐT sẽ hiển thị như minh họa sau đây (đối với khoa Cơ khí): 

 
Hình 1 – Minh họa danh mục các khung chương trình đào tạo 

http://daotao.dut.udn.vn/sv
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- Sau đó, nếu muốn xem Khung CTĐT thì kích vào “Chi tiết CTĐT” ở dòng tương ứng. Ví dụ, kích vào dòng CTĐT ngành Công nghệ Chế tạo máy 

K2016 thì sẽ thấy nội dung sau đây: 

 

Hình 2 – Minh họa Khung chương trình đào tạo 

 Trong khung màu đỏ là 7 học phần ở học kỳ 2 của CTĐT ngành Công nghệ Chế tạo máy khóa 2016.  

 Tổ chức lớp học phần: Trừ “Giáo dục thể chất 2”, 6 học phần còn lại này sẽ được tổ chức thành các lớp học phần Nhóm 01 và Nhóm 02 cho sinh 

viên ngành Công nghệ Chế tạo máy khóa 2016.  

 Ký hiệu mã lớp học phần có định dạng như sau:  HHHHHHH.YYYY.KK.NNN 

Trong đó: HHHHHHH: là mã học phần. Ví dụ: 3190121 là mã học phần “Giải tích 2” 

   YYYY: là mã học kỳ. Ví dụ: 1620 là mã học kỳ 2 năm học 2016-2017 

KK: thể hiện lớp học phần này mở cho khóa nào. Ví dụ: 16 thể hiện lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2016 

NNN: thể hiện lớp học phần này thuộc nhóm nào. Ví dụ: 01 thể hiện lớp học phần thuộc nhóm 01 
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 Hình 3 minh họa danh sách các lớp học phần mở chính khóa cho sinh viên khóa 2016. Để xem được danh sách này, cần mở website http://daotao.dut.udn.vn/sv/ 

và chọn từ menu: [Kế hoạch] / [Thông tin Lớp học phần đang đăng ký]. Sau đó, chọn khóa 16, chọn Tất cả khoa dạy, rồi kích nút lệnh [Danh sách tổng hợp theo 

khoa day & khóa]: 

 

Hình 3 – Minh họa danh sách lớp học phần 

 

http://daotao.dut.udn.vn/sv/
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2. Đăng ký các lớp học phần cần học: 

a. Tùy theo kết quả học tập ở học kỳ trước và năng lực của mình, mỗi sinh viên cần quyết định chọn 1 trong 3 trường hợp sau đây: 

- Hoặc là: Đăng ký học đủ số học phần theo tiến độ thiết kế của CTĐT, gọi là học đúng tiến độ; 

- Hoặc là: Giảm bớt số học phần so với tiến độ thiết kế, gọi là học chậm. Trường hợp này cần có sự tư vấn của giảng viên chủ nhiệm; 

- Hoặc là: Đăng ký học nhiều hơn so với tiến độ thiết kế, gọi là học vượt.  

b. Có nhất thiết phải đăng ký lớp học phần đúng với Khóa, Nhóm của mình không? 

- Không nhất thiết. Tuy nhiên, nên đăng ký theo nhóm cơ bản mở cho ngành của mình để thuận lợi hơn khi cần họp lớp; 

- Hệ thống website sẽ quản lý kiểm soát các yếu tố ràng buộc khi sinh viên đăng ký học, bao gồm: kiểm tra trùng thời khóa biểu, kiểm tra yêu cầu 

logic giữa các học phần. 

c. Hướng dẫn đăng ký: 

- Hướng dẫn chung: Trước khi đăng ký học, mỗi sinh viên cần: 

i. Nắm rõ tên, mã của các học phần trong CTĐT; các học phần nào là “đúng tiến độ” với mình; ràng buộc về lộ trình học các học phần; 

ii. Hiểu rõ kết quả học tập và năng lực của mình để Quyết định đăng ký “học đúng tiến độ”, hay “học vượt”, hay “học chậm”; 

iii. Dự kiến các lớp học phần mình sẽ đăng ký học. 

iv. Năm rõ lịch đăng ký và hiểu sự kiểm soát của hệ thống. 

- Thao tác đăng ký: 

i. Theo dõi lịch đăng ký học và đăng nhập vào thời gian đăng ký; 

ii. Sau đó, chọn từ menu: [Đăng ký học] / [Đăng ký]; 

iii. Sau đó, chọn đăng ký lần lượt từng lớp học phần cần học theo trình tự: 

+ Các lớp học phần không có ràng buộc thì đăng ký trước; 

+ Đăng ký các lớp học phần song hành trước, rồi đến các lớp học phần cho phép học song hành cùng.  

Ví dụ: Đối với CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy K2016, các điều kiện ràng buộc lộ trình học các học phần ở học kỳ 2 là: 

 Phải học trước học phần “Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lênin I” (mã 2090131) thì mới đăng ký được học phần “Những 

nguyên lý cơ bản của CN Mac Lênin II” (mã 2090141); 

 Phải học trước học phần “Giải tích I” (mã 3190111) thì mới đăng ký được học phần “Giải tích II” (mã 3190121); 

 Phải học trước học phần “Giải tích I” (mã 3190111) thì mới đăng ký được học phần “Vật lý I” (mã 3050011); 

 Phải học trước học phần “Hình họa” (mã 1080011) thì mới đăng ký được học phần “Vẽ kỹ thuật” (mã 1080401); 

 Phải học và đạt học phần “Anh văn A2.1” (mã 4130501) thì mới đăng ký được học phần “Anh văn A2.2” (mã 4130311); 

 Phải học trước hoặc đã đăng ký “Giải tích II” (mã 3190121) thì mới đăng ký được học phần “Kỹ thuật điện tử” (mã 1061062); 

 Như vậy, đối với ngành CN Chế tạo máy khóa 2016, trình tự thao tác đăng ký như sau: 

 Chọn trước các học phần để đăng ký: “Giải tích II”, “Vẽ kỹ thuật”, “Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lênin II”, “Vật 

lý I” – như minh họa trên Hình 4. Ngoài ra, có thể chọn thêm học phần “Đại số”, vì học phần này không có ràng buộc. Đến 

đây là mới chọn chứ chưa thật sự đăng ký, website hiển thị tình trạng: “Bạn vừa chọn thêm (nhưng chưa đăng ký) các lớp 

học phần: ……” 
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 Sau đó, nếu kích nút [Đăng ký] thì sẽ lưu thông tin vào máy chủ và tình trạng đăng ký sẽ được hiển thị như Hình 5. 

 Sau đó, khi đã đăng ký được “Giải tích II” rồi thì tiếp tục chọn học phần “Kỹ thuật điện tử”. Nếu chọn được thì kết quả 

chọn sẽ hiển thị như Hình 6 và sau khi đăng ký được thì kết quả hiển thị như hình 7. 

 

iv. Đăng ký đối với mỗi lớp học phần như minh họa như Hình 8; 

Lưu ý: Nếu chọn học phần song hành mà chưa đăng ký học phần điều kiện của nó thì hệ thống sẽ không chấp nhận và có thông báo như 

minh họa trên Hình 9. 

v. Sau cùng, nên kiểm tra kết quả đăng ký học bằng cách chuyển sang mục khác rồi quay lại mục Đăng ký học. 

 

d. Lưu ý: Đối với các học phần có yêu cầu học phần tiên quyết Nhà trường tạm cho phép sinh viên đăng ký, nếu đang học học phần tiên quyết. Khi vào 

học kỳ mới, sinh viên nào chưa đạt học phần tiên quyết thì sẽ bị hủy học phần có liên quan. 

Ví dụ: “Anh văn A2.1” là tiên quyết đối với “Anh văn A2.2”. Sinh viên nào đang học “Anh văn A2.1” thì tạm được cho phép đăng ký “Anh văn A2.2”, 

dù chưa có điểm đạt “Anh văn A2.1”. Sau khi vào đầu học kỳ mới, sinh viên nào không đạt “Anh văn A2.1” thì bị hủy đăng ký “Anh văn A2.2”. 
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Hình 4 – Minh họa trường hợp đã chọn 6 học phần 

Lưu ý:  

- Đến đây là mới chọn chứ chưa thật sự đăng ký, website hiển thị tình trạng: “Bạn vừa chọn thêm (nhưng chưa đăng ký) các lớp học phần: ……” 

- Khi kích nút lệnh [Đăng ký] thì mới thực hiện đăng ký. Hệ thống sẽ kiểm tra số lượng thực tế đã đăng ký và chỉ cho đăng ký nếu lớp còn chỗ. 
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Hình 5 – Minh họa trường hợp đã đăng ký được 6 học phần 
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Hình 6 – Minh họa trường hợp đã chọn thêm (chưa đăng ký) học phần “Kỹ thuật điện tử”, “TN Vật lý”  

 

  



9 

 

Hình 7 – Minh họa trường hợp đã đăng ký được 8 học phần, gồm 6 học phần “đúng tiến độ” và 2 học phần “học vượt” là: “Đại số” và “TN Vật lý” 
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Hình 8 – Thao tác chọn lớp học phần 

Ví dụ thao tác như sau: 1/ Kích nút [Xem] trên dòng học phần “Đại số”, rồi 2/ Kích nút [Chọn] trên dòng lớp học phần “Đại số” nhóm 10 khóa 16 (mã lớp là 

319013116201610) 
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Hình 9 – Minh họa trường hợp chọn học phần song hành nhưng đăng ký học phần điều kiện của nó nên hệ thống không chấp nhận và hiển thị thông báo 


