HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TRA CỨU THỜI KHÓA BIỂU, ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, THÔNG TIN HỌC
TẬP CỦA SINH VIÊN
I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1.1. Đăng nhập hệ thống
Đầu tiên, sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống Edusoft Web (http://qldt.ptit.edu.vn) với tài
khoản cá nhân của sinh viên như sau:
- Tên đăng nhập là: mã sinh viên, ví dụ: B12DCCN333
- Mật khẩu (nếu là đăng nhập lần đầu) theo thông báo của Học viện.

Sinh viên cần lưu ý nên thay đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên đăng nhập để bảo vệ thông tin
cá nhân. Sau khi đăng nhập thông tin chính chào mừng về sinh viên sẽ được hiển thị trên banner:

“Xem thông báo”: sẽ hiển thị lên danh sách những thông báo mà Học viện gửi đến sinh
viên, nếu có thông báo mới thì dòng “Xem thông báo” sẽ được thay thế bởi “Bạn có <> thông báo
mới”. Khi chọn sẽ hiển thị danh sách thông báo:

Danh sách menu bên trên là danh sách đầy đủ nhất, trong trường hợp sinh viên đăng nhập
vào nhưng không thấy một trong các chức năng trên thì cần biết có thể rơi vào các lý do sau:
- Thiếu “Đăng ký môn học”: lớp của sinh viên đăng nhập không được phép đăng ký trong
học kỳ hiện tại.
- Thiếu “Xem lịch thi lại”, “Xem lịch thi GK”: do Học viện không có tổ chức lịch thi lại
và lịch thi giữa kỳ
- Thiếu “Xem học phí”: Học viện không có chính sách cho sinh viên xem học phí, để biết
được mức học phí sinh viên cần liên hệ đến Phòng KTTC.
- Thiếu “Sửa lý lịch”: trường không cho phép sinh viên sửa lý lịch.
1.2. Trang chủ

Trang chủ hiển thị danh mục các loại thông tin của Học viện cần thông báo đến người dùng,
phân loại thông tin bao gồm:
a. Thông tin về đăng ký môn học: Cung cấp các thông tin liên quan đến Đăng ký môn học
của sinh viên (kế hoạch đăng ký, kết quả đăng ký…)
b. Thông báo: Cung cấp các thông báo của Học viện đối với sinh viên trong quá trình tổ
chức đào tạo.
c. Thông tin từ Học viện: Các thông tin cung cấp từ Học viện.
d. Tin tức & Sự kiện: Các thông tin và sự kiện liên quan đến giáo dục đào tạo, liên quan
đến Học viện…
e. Liên kết: danh sách trang web hữu ích mà Học viện giới thiệu đến sinh viên
f. Hỗ trợ online: danh sách người dùng hỗ trợ trực tuyến thông qua yahoo
II. XEM THỜI KHÓA BIỂU –DÙNG CHO SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN
Hiện Học viện chỉ cho phép người dùng xem thời khóa biểu khi đã đăng nhập.
Sau khi người dùng đăng nhập, mặc định thời khóa biểu load lên khi sinh viên mở là thời
khóa biểu tuần, dạng thời khóa biểu tuần:

Khi người dùng đưa chuột vào lịch cần xem, thông tin chi tiết về môn học sẽ được hiển thị:

Dạng thời khóa biểu học kỳ:

Khi xem thời khóa biểu học kỳ có 2 cách sấp xếp: theo môn học và theo thứ tiết (tăng dần
theo thứ và tiết ), hình trên biểu diễn cách sấp xếp theo môn học. Sấp xếp theo thứ tiết:

Khi xem lời khóa biểu toàn trường:

Danh mục hiển thị bao gồm:
1. Mã MH : mã môn học
2. Tên môn học : tên đầy đủ của môn học
3. NMH : Nhóm môn học
4. TTH : Tổ thực hành
5. STC : Số tín chỉ
6. STCHP : Số tín chỉ đóng học phí
7. SCP : Số lượng đăng kí cho phép
8. CL : số lượng đăng kí còn lại
9. TH : có phải tiết thực hành không
10. Thứ : thứ học môn học
11. Tiết BD: tiết bắt đầu môn học
12. ST : số tiết phải học
13. Phòng : mã phòng học
14. Tuần: danh sách tuần học
- Tuần học có dạng: 123--678901…..
- Tuần có số xác định: là tuần học
- Tuần có dấu - : là tuần nghỉ
VD: 123--56--901: học tuần thứ 1,2,3,5,6,9,10,11.
Lưu ý các tùy chọn người dùng có thể thực hiện:
1. Chọn học niên học học kỳ xem thời khóa biểu

2. Dạng thời khóa biểu cần xem: xem theo tuần, xem theo học kỳ và xem thời khóa biểu
toàn trường
3. Chọn tuần cần xem khi muốn xem thời khóa biểu theo tuần
4. In thời khóa biểu: in thời khóa biểu hiện tại mà người dùng đang xem
III. XEM LỊCH THI, XEM LỊCH THI LẠI
- Chọn “XEM LỊCH THI” hoặc “XEM LỊCH THI LẠI” đề xem lịch thi của sinh viên:

Danh sách lịch thi trên sắp xếp theo môn học
Tìm kiếm: Để xem lịch thi theo môn, click vào danh mục lựa chọn môn học hoặc là nhập trực
tiếp tên môn học hay mã môn học vào ô text “nhập môn học”, để tìm lịch thi theo ngày thì chọn
ngày, sau đó bấm “Tìm Kiếm” để xem thông tin.
1. STT: số thứ tự môn thi
2. Tên môn học: tên môn thi
3. Mã môn học: mã môn thi
4. Tổ thi: Mã tổ thi
5. Số lượng: Số lượng thí sinh
6. Ngày thi: Ngày thi có dạng ngày / tháng / năm
7. Tiết BD: Thứ tự tiết bắt đầu thi.
8. Số tiết: số tiết thi (ví dụ 3 là thi trong vòng 3 tiết)
9. Tên phòng: Mã phòng thi
10. Kí hiệu tiết: ghi chú cho tiết thi.
11. DS Thi: hiển thị danh sách sinh viên thi

Để in lịch thi và danh sách sinh viên thi nhấn vào
nằm ở cuối trang.
IV. XEM HỌC PHÍ
Căn cứ đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên có thể xem mức học phí phải đóng bằng
cách click vào phần “XEM HỌC PHÍ”

Khi muốn in học phí chọn “In học phí” phía dưới màn hình.
V. XEM ĐIỂM
Chọn “XEM ĐIỂM” đề tiến hành xem điểm thi, điểm kết thúc môn học của các học kỳ.
Mặc định khi load lên sẽ là danh sách điểm của học kỳ gần nhất:

- Chọn “Xem tất cả các học kỳ” để xem điểm của tất cả các kỳ đã học:

- Chọn “In điểm thi” để in danh sách điểm thi hiện tại sinh viên đang xem:
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VI. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC –DÙNG CHO SINH VIÊN
6.1. Các nội dung trong trang
Chọn “ĐĂNG KÝ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng ký môn học

Nhập mã môn để
tìm môn học

- Danh mục các môn học
theo kế hoạch đào tạo
trong học kỳ.
- Click vào để chọn

Hiển thị danh sách các môn học
sau khi lọc hoặc click chọn
danh mục môn học

Hiển thị danh sách
các môn đã chọn

Trang đăng ký gồm 3 phần
a. Phần lọc để tìm nhanh các môn cần đăng ký
b. Phần hiển thị danh mục các môn học theo kế hoạch trong học kỳ này của sinh viên.
c. Phần hiển thị danh sách các môn đã được chọn hoặc đã đăng ký trước đó, ngoài ra danh
sách còn hiển thị danh sách đăng ký cứng (môn học sinh viên bắt buộc phải học).
6.2. Mô tả chi tiết
a. Phần lọc
- Lọc theo môn học là giúp để tìm nhanh đến môn học cần đăng ký nếu biết mã môn học hoặc
tên môn học, bằng cách nhập mã môn hoặc tên môn vào ô text sau đó bấm nút lọc phần hiển thị
sẽ hiển thị đúng môn học sinh viên đã nhập, có thể tìm theo điều kiện chính xác hoặc tương đối
(nghĩa là nhập gần đúng bằng các từ gợi ý).

b. Phần hiển thị danh sách các nhóm môn học: Sau khi sinh viên tìm kiếm môn học, hoặc click
vào các môn học trong “Danh mục môn học theo kế hoạch” sẽ hiển thị danh sách nhóm học được
xếp dành cho lớp của sinh viên.

Thông tin được hiển thị gồm:
- ĐK
Ô chọn lựa đăng ký
- Mã môn học
Mã môn học
- Tên môn học Tên môn học
- NMH :
Nhóm môn học
- TTH :
Tổ đăng ký ( các nhóm môn học lại được chia nhỏ thành các tổ đăng
ký, mỗi tổ đăng ký có thời khóa biểu riêng)
- STC :
Số tín chỉ của môn học
- STCHP :
Số tín chỉ đóng học phí
- SCP :
Số lượng đăng ký tối đa cho phép của nhóm
- CL :
Số lượng còn lại cho phép đăng ký
- TH
Tiết thực hành (để trắng là tiết lý thuyết)
- Thứ :
Thứ
- Tiết BĐ :
Tiết bắt đầu môn học
- ST:
Số tiết môn học diễn ra
- Phòng:
Phòng học
- Giảng viên:
Tên giảng viên giảng dạy

- Tuần:
Tuần học (1 ký số là đại diện cho 1 tuần học, ký hiệu “-” nghĩa là
tuần không học)
Thời khóa biểu tuần của môn học được biểu diễn bởi dãy số với số là số thứ tự của tuần học
trong học kỳ , dấu gạch là tuần không học
VD : 12-4----90123 : nhóm môn học được học vào tuần 1, 2,4,9,10,11,12,13 của học kỳ,
còn học vào thứ mấy học trong mấy tiết thì xem các cột thứ, tiết bắt đầu, số tiết .
- Sau khi xem thông tin các nhóm môn học, sinh viên có thể lựa chọn nhóm với điều kiện
sinh viên cho là thích hợp nhất, muốn đăng ký nhóm môn nào thì check vào ô vuông trong cột
đầu tiên (cột ĐK) của nhóm tương ứng.
- Khi chọn nhóm hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện ràng buộc của môn học, nếu
không hợp lệ sẽ xuất các thông báo tương ứng. Ví dụ :

Các ràng buộc khi chọn một nhóm môn học:
1. Kiểm tra môn học sinh viên đăng ký có thuộc ngành của sinh viên: Sinh viên phải nắm
được chương trình đào tạo của Học viện quy định theo chương trình đào tạo hệ/ngành.
2. Kiểm tra môn học sinh viên đăng ký có thuộc khối lớp của sinh viên: Hiện Học viện bố
trí sinh viên có thể đăng ký theo hệ đào tạo Cao đẳng hoặc Đại học.
3. Kiểm tra ngày sinh viên đăng ký có nằm trong ngày quy định hoặc ngày đăng ký tự do.
4. Kiểm tra giờ sinh viên đăng ký có hợp lệ: Theo thông báo của Học viện, hiện có, trong
đó quy định giới hạn đăng ký theo giờ/ngày.
5. Xét số tín chỉ min: không cho chọn khi thấp hơn số tín chỉ tối thiểu.
6. Xét số tín chỉ max: không cho chọn khi vượt số tín chỉ tối đa.
7. Xét trùng môn học: chương trình tự bỏ nhóm môn học cũ và chọn nhóm môn học mới
8. Xét tiên quyết (tiên quyết là bắt buộc phải học và đạt một môn trước khi muốn đăng ký
một môn được quy định trước): không cho chọn khi vi phạm tiên quyết
9. Xét trước (học trước là bắt buộc phải học một môn trước khi đăng ký một môn được quy
định trước): không cho chọn khi vi phạm học trước
10. Xét song hành (song hành là quy định muốn học một môn phải đăng ký song hành một
môn): vẫn cho chọn nhưng sẽ kiểm tra lại khi sinh viên chọn “Lưu Đăng Ký”.

Check chọn hoặc bỏ chọn đăng
ký

Các môn được chọn sẽ được bôi đậm

Sau khi đống ý các
môn này bấm vào
Lưu đăng ký
Các môn học
được đăng kí

Lưu ý: ngoài danh sách các môn học sinh viên chọn, trong danh sách các môn đã chọn còn
hiển thị các môn học đăng ký cứng sinh viên bắt buộc phải học, nếu là sinh viên niên chế thì môn
học không tính học phí, nếu là sinh viên tín chỉ thì môn học phải đóng học phí.
- Nếu đăng ký thành công, môn học sẽ được hiển thị trong phần hiển thị danh sách các
môn học đã chọn, môn học đó sẽ có dấu check và được bôi đậm.
b. Phần hiển thị các môn đã được chọn

Nếu như đổi ý muốn bỏ đăng kí thì
check vào đây và bấm nút xóa.

- Các môn được click chọn ở trên sẽ được hiển thị ở phần này với các thông tin ngắn gọn
và thêm các thông tin về học phí như học phí, miễn giảm …. Và hệ thống tự động tính học phí
tổng cộng mà sinh viên cần đóng
- Nếu như có thay đổi ý kiến muốn bỏ bớt môn học nào đó thì check vào dưới danh sách đã
chọn và click nút xóa để bỏ môn đó ra khỏi danh sách đã chọn.
- Nếu như đồng ý các môn đã đăng ký thì click vào nút Lưu đăng ký để hệ thống lưu vào
cở sở dữ liệu và in ra bảng học phí cho sinh viên.
Lưu ý: Khi sinh viên Lưu đăng ký, sinh viên phải đăng ký số môn học tối thiểu bằng
hoặc vượt số tín chỉ tối thiểu theo quy định của Học viện (14 tín chỉ) và không được vượt
mức tối đa Học viện quy định (20 tín chỉ).
- Trong trường hợp sinh viên không thể check chọn những môn trong “Danh sách đã đăng
ký” đã đăng ký trước đó để xóa => thì nên biết đó là chính sách của trường: chỉ cho đăng ký mới
không cho xóa.

- Trong trường hợp sinh viên thấy danh sách môn học phía trên còn chổ đăng ký ( số lượng
còn lại >0) + nằm trong ngày cho phép đăng ký + có thể xóa từ danh sách phía dưới => chính sách
của Học viện là cho xóa không cho chọn đăng ký mới.
- Trong trường hợp sinh viên không thể chọn lại những môn đã xóa trước đó (vd đã từng
chọn môn A nhóm 1, sau đó xóa ra khỏi danh sách. Lần sau vào vẫn thấy môn A nhóm 1 vẫn còn
chổ đăng ký nhưng bị ẩn không cho chọn) => chính sách của trường không cho phép sinh viên
chọn lại những môn đã xóa.
Lưu ý: Trường hợp nhóm môn học cần đăng ký đã hết chổ hoặc không mở, sinh viên có thể
đăng ký môn nguyện vọng. Trường hợp này giúp người quản trị có thể biết được những nguyện
vọng muốn học của sinh viên để cân nhắc có nên mở thêm những lớp mới hay không.

- Học viện sẽ căn cứ vào các ý kiến đề đạt nguyện vọng của sinh viên (hợp lý và đúng quy
định) để bố trí hoặc điều chỉnh lớp môn học cho phù hợp và sẽ có thông báo đến sinh viên.
VII. SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Chọn “SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN” để cập nhật thông tin của cá nhân sinh viên:

Khi sinh viên muốn sửa đổi mục nào (Điện thoại, Email), sinh viên click vào “Sửa đổi” tương
ứng.
VIII. GÓP Ý KIẾN
- Chọn “GÓP Ý KIẾN” để gửi ý kiến của sinh viên tới bộ phận quản lý:

Người dùng gửi ý kiên đến ban quản lý Học viện, khi Học viện có trả lời lại thì khi người dùng
đăng nhập vào sẽ nhận được “Bạn có thông báo mới” trên banner.

