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1. Trang chủ 

 
 

2. Thông tin cá nhân 

Nhấn menu Thông tin cá nhân, truy cập xem thông tin trong các Tab Thông tin cá nhân, 
Thông tin khóa học, Quá trình đào tạo, … 

Hệ thống sẽ cập nhật tính năng học viên có thể in Lý lịch học tập (phục vụ cho giai đoạn 
bảo vệ luận văn) từ website trong thời gian tới. Do đó, học viên nhập bổ sung đầy đủ thông 
tin trong các Tab thông tin. 

3. Menu Tin tức 

Menu cung cấp các thông tin như: 

- Các thông báo trong quá trình đào tạo: lịch học, lịch thi, …  

- Thông báo học phí theo từng học kỳ/đợt học 

- Các mẫu giấy tờ thạc sĩ: các biểu mẫu sử dụng trong quá trình đào tạo 

- Thông tin hướng dẫn: cung cấp các thông tin hỗ trợ cho học viên như: hướng dẫn sử 
dụng, thông tin tra cứu, … 

4. Menu Tra cứu thông tin 

Menu cung cấp các thông tin trong quá trình học tập của học viên, gồm: 

- Lớp: Hiển thị thông tin cán bộ chủ nhiệm lớp, danh sách học viên của lớp 

Chương trình đào tạo: Hiển thị đầy đủ chương trình đào tạo theo ngành/chuyên ngành 
của học viên 

- Lịch học: hiển thị lịch học theo từng học kỳ/đợt học sau khi có thông báo chính thức 

- Lịch thi: hiển thị lịch thi sau khi có thông báo chính thức 

- Kết quả học tập: hiển thị kết quả điểm sau khi có thông báo điểm thi chính thức 

- Tài chính học viên: hiển thị tình trạng nộp học phí của học viên 
  

Các 
menu 
tính 
năng 

Các thông báo gửi trực tiếp tới học viên dưới dạng tin 
nhắn từ Viện Đào tạo Sau đại học 



5. Đăng ký học phần 

Học viên tiến hành đăng ký ghi danh học phần tự chọn theo thông báo của Viện Đào tạo 
Sau đại học. 

- Chọn tab Ghi danh học phần 

- Danh sách các học phần tự chọn sẽ hiển thị ở bên phải. Học viên tích chọn các học 
phần muốn học, chú ý số học phần tối đa được lựa chọn, rồi nhấn nút LƯU GHI 
DANH 

 
- Trong thời gian đăng ký, học viên có thể hủy ghi danh, và chọn lại học phần khác 

bằng cách nhấn nút  và chọn lại học phần khác 

 

Sau khi có kết quả ghi danh, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ tổng hợp và tiến hành xếp các 
lớp học phần đủ điều kiện để mở lớp với quy mô tối thiểu theo quy định của Nhà trường. 

6. Menu Luận văn 

Menu cung cấp các thông tin liên quan đến giai đoạn giao đề tài và bảo vệ luận văn của 
học viên. 

- Sau khi có quyết định chính thức về việc giao đề tài và cán bộ hướng dẫn, học viên 
sẽ biết thông tin: tên đề tài, cán bộ hướng dẫn, số quyết định, ngày quyết định 

- Sau khi có quyết định bảo vệ chính thức, học viên sẽ biết các thông tin: thời gian 
bảo vệ, địa điểm bảo vệ, danh sách hội đồng đánh giá. 


