
PHỤ LỤC 

(V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 theo phần mềm mới.) 

 

Sinh viên vào địa website: http://tinchi.qnu.edu.vn/ và đăng nhập như hình bên 

dưới. 

  

Bấm đăng nhập sẽ hiện giao diện tiếp theo như hình bên dưới. Bấm vào vị trí 

họ tên như hướng dẫn để thay đổi mật khẩu cá nhân. Bấm vào vị trí đăng ký học 

phần để tiến hành đăng ký lịch học. 

 

Sau khi bấm “Đăng ký học phần”, giao diện phần mềm mới như hình bên dưới, 

tại đây sinh viên chú ý hai nút tại vùng tô đỏ:  

Bấm vào đây để đổi mật 

khẩu. 

Bấm vào đây để đăng ký 

lịch học 

Nhập địa chỉ website 

Tài khoản là mã sinh viên 

Mật khẩu ban đầu là: ngày tháng 

năm sinh (8 ký tự) 

http://tinchi.qnu.edu.vn/


1. Đăng ký theo lớp sinh hoạt: sinh viên có thể đăng ký theo danh mục lớp học 

phần tổ chức theo lớp sinh hoạt.  

2. Chọn lớp học phần khác: sinh viên có thể lựa chọn lớp học phần khác nếu 

không muốn đăng ký lớp học phần được tổ chức theo lớp sinh hoạt.  

 

Tiến hành đăng ký lịch học: 

Chọn hình thức đăng ký: 

I. Trường hợp sinh viên bấm Đăng ký theo lớp sinh hoạt, giao diện và cách 

thức đăng ký như sau: 

 



Sinh viên tích chọn các lớp học phần tại cột Đăng ký tương tự như các vòng 

tròn màu đỏ và bấm nút Đăng ký như vòng tròn màu tím ở trên. Sau khi bấm nút 

Đăng ký, lịch học sẽ hiện ra tại vùng tô vàng như hình bên dưới: 

 

II. Trường hợp sinh viên bấm nút Chọn lớp học phần khác, giao diện và cách 

thức đăng ký như sau: 

 



Tại đây, phần mềm sẽ hiển thị tất cả các học phần của ngành học có tổ chức 

trong học kỳ này. Tương ứng với học phần nào thì tại cột “Chọn lớp học phần 

khác” sinh viên bấm vào biểu tượng trong vòng tròn đỏ ở hình trên. Sau khi bấm 

vào đó, cửa sổ phần mềm hiện ra như sau: 

 

Sinh viên chọn lớp học phần như vòng tô màu đỏ và bấm nút Đăng ký như 

vòng tô màu tím, cửa sổ sẽ hiện ra như sau nếu đăng ký lớp học phần thành công. 

Tiếp theo sinh viên bấm OK và bấm Đóng tương ứng vùng tô màu tím 1, 2. 

 

Phần mềm quay trở lại giao diện Danh sách các học phần tổ chức trong học kỳ 

như hình bên dưới: 

Cửa sổ thông báo thành công 

1. Bấm OK 

2. Bấm đóng 



 

Tại phần Phiếu đăng ký học phần, bấm Lọc lại để phần mềm hiển thị lớp học 

phần vừa mới đăng ký, lớp học phần vừa mới đăng ký được tô như hình bên dưới. 

 

Bấm nút Lọc lại 



Cũng tại đây, sinh viên bấm Xoá đăng ký nếu muốn và chọn lớp học phần 

khác. 

Để kết thúc quá trình đăng ký và xác nhận đăng ký thành công, sinh viên bấm 

Xuất phiếu đăng ký để lưu lại lịch học đối chiếu về sau khi cần. 

 

 

Sau khi bấm Ok lịch học hiện ra như hình bên dưới là đăng ký thành công. 

Chúc thành công. Cám ơn. 

Bấm xuất phiếu đăng ký 

Bấm OK 



 

 


