








HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN 
1. Thời gian đăng ký:  

Đăng ký sớm: là hình thức đăng ký được thực hiện trước thời điểm bắt đầu học kỳ 01 

tháng; 

Đăng ký bình thường: là hình thức đăng ký được thực hiện trước thời điểm bắt đầu 

học kỳ 02 tuần; 

Đăng ký muộn: là hình thức đăng ký được thực hiện trong 02 tuần đầu của học kỳ 

chính hoặc trong tuần đầu của học kỳ phụ cho những sinh viên muốn đăng ký học thêm hoặc 

đăng ký học đổi sang học phần khác khi không có lớp. 

 
2. Phần mềm đăng ký học phần: Có 3 cách để sinh viên (SV) có thể đăng ký học phần như sau: 
2.1. Đăng ký trên website (chỉ thực hiện trong thời gian đăng ký sớm và đăng ký bình thường). 
 SV vào địa chỉ https://www.ttn.edu.vn/  kéo xuống cuối trang, chọn Đăng ký tín chỉ 

 
 
Nhập đầy đủ Mã sinh viên, Ngày tháng năm sinh, và Mật khẩu rồi chọn Login để thực hiện đăng ký. 

 
 
 

  

https://www.ttn.edu.vn/


2.2. Tải phần mềm Đăng ký học phần và thực hiện đăng ký tại máy tính có kết nối Internet 
 Cũng vào website Trường, kéo đến cuối trang, chọn Tải PM đăng ký (dành cho sinh viên) 

 
 

 
 
Phần mềm Gốc có tên dkhpttn.exe sẽ được lấy về trong thư mục Downloads 

 
 
Có thể chạy trực tiếp hoặc chép vào nơi thuận lợi để thực hiện sau này. Đây chỉ là phần mềm gốc, 
sẽ làm trung gian nhận biết các phiên bản thay đổi sau này để cập nhật. 



 
Do có sự khác biệt về phiên bản nên sẽ hiện ra bản thông báo trên (Nếu không có thay đổi phiên 
bản thì sẽ không hiện ra hộp thoại này), cần phải chọn Cập nhật phiên bản mới để thực hiện các 
bước tiếp theo 

 
 
Phần mềm chính để đăng ký có tên DangKyHocPhan2018.Exe sẽ có giao diện như sau: 

 
 



SV nhập đầy đủ các nội dung: Mã sinh viên, Ngày tháng năm sinh và Mật khẩu. Mật khẩu là chìa 
khóa cần bảo mật để thao tác trên phần mềm, SV tuyệt đối không cho người khác biết. SV phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác biết mật khẩu của mình. 
Lần đầu đăng nhập hoặc mới Reset mật khẩu thì Mật khẩu=Mã sinh viên, lúc này phần mềm 
nhận biết được và yêu cầu phải đổi mật khẩu thì mới cho thực hiện. 

 
 
Nhập mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới, sau đó nhấn OK để đổi Mật 
khẩu. 
Sau khi đổi mật khẩu thành công, phải nhập lại mật khẩu mới vào ô Mật khẩu rồi chọn Đồng ý để 
tiếp tục đăng ký. 
Sinh viên chỉ thực hiện đăng ký khi còn thời hạn và nhập đúng thông tin. 
Nếu nhập sai mật khẩu sẽ không cho thực hiện 

 
 
 



Hình sau xác định SV đã nhập đúng thông tin 

 
 
2.3. Đăng ký bằng phần mềm DangKyHocPhan.Exe tại phòng máy của Trung tâm thông tin: 
Phần mềm DangKyHocPhan.Exe sẽ được cập nhật trên các máy tính của Trung tâm Thông tin, 
phần mềm này có giao diện tương tự như phần mềm DăngKyHocPhan2018.Exe cài đặt tại nhà, chỉ 
có khác nhau là phần mềm DangKyHocPhan.Exe chỉ thực hiện trên mạng nội bộ của Nhà trường 
(Không chạy trên máy tính cá nhân ở nhà). 
 
3. Đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu khóa. 
 
Đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu khóa: Tab này chỉ xuất hiện cho các lớp đầu khóa và 
thời gian còn nằm trong khoản từ ngày Bắt đầu đăng ký cho đến Kết thúc hiển thị.  
Đặc biệt, nút lệnh Đăng ký và Hủy đăng ký chỉ hoạt động khi nằm trong thời gian cho phép (Trước 
Ngày kiểm tra đầu tiên 3 ngày); Một đợt kiểm tra có thể diễn ra trong nhiều ngày, mỗi ngày có 2 
buổi, mỗi buổi chia 2 ca. Thời gian và địa điểm thực sự của SV nằm ở bản bên dưới. 
 

 

Thời gian và địa điểm 

kiểm tra của SV 

Ngày bắt đầu kiểm tra 



 
Nhấn vào nút Đăng ký để đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu khóa, sẽ xuất hiện hộp thoại xác 
nhận SV không nhấn nhầm, bằng cách xuất một chuỗi 5 số Hexadecimal (Hex), Nếu thật sự cần đăng 
ký, SV phải nhập đúng nội dung yêu cầu rồi chọn OK, nếu nhập sai hoặc chọn Cancel thì sẽ không thực 
hiện việc đăng ký. 

 
 
 

 
 
Nếu đã Đăng ký thành công, SV đổi ý và muốn Hủy đăng ký thì nhấn vào nút Hủy đăng ký, hộp 
thoại xác nhận sẽ xuất hiện và thực hiện tương tự như Đăng ký. 

 
 

Hủy đăng ký thành công 

 



Lưu ý: Việc đăng ký và hủy đăng ký chỉ thực hiện được khi còn thời gian, tức là trước ngày 
ngày kiểm tra đầu tiên 3 ngày. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ ổn định danh sách đăng ký, 
bố trí lịch thi kiểm tra. 
 

Sau thời gian đăng ký, tròng vòng 3 ngày, Nhà trường sẽ bố trí lịch thi gồm có: ngày, buổi, 
ca và phòng, nhập vào và công bố cho SV biết để thực hiện. Sau khi tổ chức thi (kiểm tra), Nhà 
trường sẽ nhập kết quả Đọc và Nghe và tính ra các tỉ lệ cần thiết. Chiếu theo Qui định qui đổi điểm, 
SV nhấn vào nút Load kết quả để xem kết quả chuyển điểm. Trong vòng 2 tuần kể từ ngày có kết 
quả chuyển đổi, nếu sinh viên nộp lệ phí thì kết quả sẽ được Nhà trường công nhận. Sau 2 tuần, 
SV không nộp lệ phí thì kết quả sẽ tự động hủy. 
Lưu ý: Sau khi có kết quả chuyển đổi, SV nộp lệ phí trong vòng 2 tuần như việc nộp học phí 
tại ngân hàng Agribank. 
 

 
 
Các hướng dẫn khác sẽ được bổ sung và cập nhật trong các phiên bản sau. 
 
 

Các học phần được chuyển 

điểm 

Kết quả kiểm tra Lệ phí phải nộp 
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