
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ 

 

B1: Truy cập vào địa chỉ trang web http://tinchi.due.edu.vn/, giao diện màn hình 

đăng nhập như hình 1. 

 

Hình 1: Màn hình đăng nhập 

 

B2:    -  Tại ký danh: nhập vào mã số sinh viên 

- Tại mật khẩu: nhập vào mật khẩu cá nhân 

- Mã xác thực: nhập vào các số được hiển thị theo hình ảnh (dãy số hiển 

thị ngẫu nhiên) 

- Nhấn chuột vào nút “Đăng nhập” để vào màn hình chức năng đăng ký 

http://tinchi.due.edu.vn/http:/tinchi.due.edu.vn/


 

B3: Màn hình hiển thị các học phần đăng ký như hình 2, trên giao diện có các 

nút nhấn: 

- Học phần lần đầu: Hiển thị các học phần học lần đầu tiên (chưa có 

điểm) 

- Học phần học lại: Hiển thị các học phần đã học nhưng bị điểm F 

- Học phần học cải thiện: Hiển thị các học phần đã học được điểm D 

- Học phần cao học được công nhận tương đương trong CTĐT trình 

độ đại học: Hiển thị các học phần cao học có thể học để thay thế cho các 

học phần trong CTĐT đại học. 

 

 

Hình 2: Giao diện các học phần đăng ký 



B4: Chọn học phần đăng ký học: Muốn đăng ký học phần nào, sinh viên nhấn 

chuột vào chữ “Đăng ký” tương ứng với học phần hiển thị, xem hình 3 

 

Hỉnh 3: Chọn học phần đăng ký học 

 

B5: Thời khóa biểu của học phần đã chọn sẽ được hiển thị, sinh viên muốn đăng 

ký vào lớp học phần nào thì nhấn chuột vào nút “Chọn”, hình 4 

 

Hình 4: Chọn thời khóa biểu 



B6: Lớp học phần đã được đăng ký thành công sẽ xuất hiện trong danh sách các 

học phần đã đăng ký của sinh viên,  

 

Hình 5: Giao diện màn hình kết quả đăng ký 

B7: Xóa học phần đã đăng ký: để hủy học phần đã đăng ký, sinh viên nhấn 

chuột vào nút có hình dấu “X” để hủy học phần đã đăng ký, sau khi hủy thành 

công, lớp học phần sẽ không còn xuất hiện trong danh sách các học phần đã 

đăng ký. 


