
 Hướng dẫn sử dụng 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ( Hệ từ xa, vừa làm vừa học ) 
 

Website đăng ký: https://htql.ctu.edu.vn 

1. Đăng ký học phần theo kế hoạch của lớp (Click để di chuyển nhanh đến) 

2. Đăng ký học lại (Click để di chuyển nhanh đến) 

I. Đăng nhập 

1. Tài khoản đăng nhập 

 Sử dụng tài khoản sinh viên để đăng nhập và sử dụng chức năng. 

2. Giao diện 

 

 Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn [Đăng nhập]  để thực hiện đăng 

nhập vào hệ thống. 

II. Giao diện chương trình 

 Sau khi đăng nhập thành công giao diện hiển thị như sau: 

 

https://htql.ctu.edu.vn/
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1. Đăng ký học phần theo kế hoạch của lớp 
 

 Người dùng chọn phân hệ “Đăng ký học phần”. 

 Ở phân hệ đăng ký học phần người dùng chọn chức năng “Đăng ký học phần” và “Đăng 

ký học lại” cho những học phần cần học trong học kỳ. 

 

Hình 1. 

 

Hình 2. 

- Người dùng có thể chọn học phần đăng ký hoặc không đăng ký. Sau đó chọn “Xác 

nhận đăng ký” để hoàn tất. 
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- Sau khi đăng ký thành công, danh sách học phần đã đăng ký hiện trong bảng kết quả 

đăng ký học phần. 

 

 

2. Đăng ký học lại 
 

- Để đăng ký học phần học lại, người dùng chọn “Đăng ký”. 

 

- Trên giao diện đăng ký học phần học lại, người dùng nhập mã học phần sau đó chọn 

“Tiếp tục”: 

 

- Nếu trình duyệt chưa được cấp quyền mở cửa sổ đăng ký học phần, người dùng cần 

chọn  như hướng dẫn bên dưới để cấp quyền cho trình duyệt.  
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- Giao diện cửa sổ đăng ký học phần hiển thị danh sách nhóm học phần người dùng có 

thể đăng ký, người dùng chọn “Đăng ký” để hoàn tất. 

 

- Sau khi đăng ký thành công, học phần học lại hiển thị ở bảng kết quả đăng ký học lại. 

- Người dùng có thể thay đổi nhóm của học phần, chọn nhóm học phần ở cột ký hiệu 

như trong hình, sau đó chọn nhóm học phần cần đổi. 
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- Ngoài ra người dùng có thể xóa nhóm học phần (nếu học phần chưa được cán bộ 

quản lý duyệt). Người dùng chọn nhóm học phần cần xóa, sau đó chọn “Xóa” để xóa 

học phần học lại ra khỏi danh sách. 

 

- Để học phần có trong thời khóa biểu thì học phần phải được được duyệt bởi cán bộ 

trung tâm liên kết đào tạo. 

- Để in phiếu đăng ký người dùng cần chọn vào học phần muốn in và nhấn nút “In 

phiếu đăng ký”. 

- Sẽ xuất hiện một thống báo, người dùng nhấn nút “OK” để xác nhận. 
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- Người dùng được đưa đến trang in, kéo đến cuối trang nhấn nút “In” để thực hiện in. 

 
- Chọn máy in và nhấn nút để in  phiếu đăng ký. 


