
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC 

Để tạo điều kiện cho việc đăng ký học của sinh viên chính quy và tổ chức các lớp học phần sát 

với nhu cầu thực tế của sinh viên. Từ học kỳ 2 năm học 2018-2019, Nhà trường tiến hành công tác 

khảo sát nhu cầu học của sinh viên trước khi tổ chức đăng ký học chính thức. Việc đăng ký nhu cầu 

học được thực hiện theo quy trình các bước như sau: 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Để đăng nhập vào hệ thống, sinh viên truy cập vào địa chỉ http://qlht.ued.udn.vn và sử dụng tài 

khoản mà nhà trường đã cấp để đăng nhập.  

 

Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta sẽ có giao diện chính của hệ thống như sau: 

 

Bước 2: Lập kế hoạch học tập (nếu có) 

Trước mỗi đợt đăng ký nhu cầu học, hệ thống sẽ tự động lập kế hoạch học tập trong học kỳ tới cho sinh 

viên. Tuy nhiên, sinh viên có thể vào kế hoạch học tập của mình để xem kế hoạch học. Từ đó, có thể điều chỉnh 

thêm học phần vào kế hoạch học tập nếu có nhu cầu (cải thiện, học lại, học vượt) hoặc bớt các học phần mà 

mình không có nhu cầu học ra khỏi kế hoạch học tập. 

Để thêm học phần vào kế hoạch học tập các em thực hiện theo trình tự như sau: 

- Tìm học phần mà bạn muốn đăng ký bằng cách vào phân hệ “Đăng ký học phần” chọn menu “Danh 

sách môn học mở”. 

- Nhập vào tên học phần bạn muốn tìm vào ô tên học phần rồi bấm nút “Tìm” 

- Phần mềm sẽ hiện ra danh sách các lớp học phần theo tiêu chí mà bạn đã nhập ở trên, bạn cần kiểm tra 

tên học phần và số tín chỉ có giống với khung chương trình đào tạo của ngành mình đang theo học hay 

không? 

http://qlht.ued.udn.vn/


- Để xem khung chương trình đào tạo, các bạn chọn phân hệ “Kế hoạch học tập” sau đó chọn menu 

“Xem chương trình đào tạo. 

 
- Nếu không giống các bạn cần liên hệ khoa giảng dạy học phần đó để được tư vấn thêm. Sau khi xong 

bạn ghi lại mã học phần muốn đăng ký ra giấy. 

 
Sau khi có được mã học phần cần đăng ký, các bạn quay ra màn hình chính rồi chọn phần hệ “Kế hoạch 

học tập” sau đó chọn “Kế hoạch học tập sinh viên”  để tiến hành lập kế hoạch học tập. 

 

Để lập kế hoạch học tập các bạn chọn chức năng “Thêm nhanh HP vào KHHT”, sau đó nhập mã học 

phần đã ghi ở trên và chọn học kỳ năm học mà bạn  muốn học rồi bấm nút “Thực hiện” để thêm học phần đó 

vào kế hoạch học tập. Việc thêm các học phần khác cũng tương tự như trên. 

1. Chọn tên 
học phần 

2. Nhập tên 
học phần 

3. Bấm 
nút tìm 

Bấm “Thêm nhanh 
HP vào KHHT 

1. Chọn học 
kỳ, năm học 

2. Bấm 
nút tìm 



 

Sau khi bấm nút “Thực hiện” nếu xuất hiện lỗi dưới đây thì các bạn cần hủy bớt các học phần mà các 

bạn không đăng ký ra khỏi kế hoạch học tập của mình. 

 
Nếu xuất hiện lỗi mã học phần đã có trong kế hoạch học tập. 

 

Các bạn vào kế hoạch học tập của mình tìm học phần cần thay đổi, điều chỉnh lại học kỳ năm học rồi 

bấm nút “Thực hiện”  để điều chỉnh lại kế hoạch học tập. 

 

1. Nhập mã 
học phần 

2. Chọn học 
kỳ năm học 

3. Bấm thực 
hiện 

1. Chọn học kỳ, 
năm học là tất cả 

2. Nhập mã 
học phần 3. Bấm tìm 

4. Chọn học 
kỳ năm học 

5. Bấm thực 
hiện 



Bước 3: Đăng ký nhu cầu học 

Quay về trang chủ chọn phân hệ "Đăng ký học phần", sau đó chọn menu “Đăng ký học phần”  và 

thao tác đăng ký nhu cầu học hoặc hủy đăng ký nhu cầu học theo trình tự các bước như hình dưới đây. 

 
 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên bổ sung học phần vào kế hoạch học tập bị báo lỗi vượt quá số tín 

chỉ tối đa trong học kỳ. Sinh viên thực hiện xóa bớt các học phần không đăng ký học trong kế hoạch học 

tập rồi mới thực hiện Bước 1 

1. Nhấn nút 
để đăng ký 

2. Nhấn nút để 
hủy đăng ký 


