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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 

SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (STUDENT’S OFFICE) 

(Dành cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ) 

 

A. ĐĂNG NHẬP 

1. Sử dụng trình duyệt Web (Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer,….) 

truy cập Website Trang thông tin đào tạo tín chỉ tại địa chỉ: http://ums-husc.hueuni.edu.vn 

2. Chọn mục TRANG SINH VIÊN trên menu chính 

 

2. Tại ô Đăng nhập hệ thống, nhập các thông tin sau: 

- Tài khoản: là mã sinh viên, ví dụ: 16T1021140; 

- Mật khẩu mặc định ban đầu cho sinh viên năm thứ nhất mới nhập học do Phòng Đào 

tạo Đại học cung cấp cho các khoa. Sinh viên liên hệ với văn phòng khoa quản lý sinh viên 

để nhận mật khẩu. Sau khi đăng nhập sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản 

của mình. Nếu quên mật khẩu, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học để xin cấp lại 

mật khẩu (mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh); 
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3. Nhấn nút Đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào hệ thống 

4. Sau khi đăng nhập phía trên bên phải màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại với câu hỏi: 

Remember password for ........? Để bảo vệ tài khoản trong mọi trường hợp, sinh viên nên 

kích vào ô thoại phía dưới của hộp thoại và chọn Never Remember Password for This Site. 

 

Trước khi đăng nhập sinh viên vẫn đọc được các thông báo trên trang chủ. Tất cả 

những thông báo có liên quan của sinh viên đều được đăng tải tại đây. Sinh viên phải 

thường xuyên cập nhật các thông báo này. 

B. THAO TÁC SAU KHI ĐĂNG NHẬP 

1. Xác định học kỳ tác nghiệp: Học kỳ tác nghiệp là học kỳ mặc định đã được chọn 

trong những lần tác nghiệp trước đó. Muốn thay đổi học kỳ tác nghiệp, sinh viên kích chuột 

vào mục Học kỳ : x, năm học : xxxx-xxxx ở phía trên bên phải màn hình, sau đó chọn học 

kỳ cần tác nghiệp và kích chuột vào nút Tác nghiệp với Ngành học và Học kỳ dược chọn. 

 

2. Đổi mật khẩu: Sinh viên phải thay đổi ngay mật khẩu đã được Phòng Đào tạo Đại 

học cấp bằng mật khẩu của riêng mình. Đây là tài khoản quan trọng để sinh viên đăng ký 

học tập, kiểm tra kết quả học tập của mình v.v. Do đó, sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ 

tài khoản và mật khẩu của mình. Mật khẩu nên dùng cả phần chữ và phần số, không nên 

dùng họ tên, ngày sinh, số xe v.v. để làm mật khẩu. 
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3. Kiểm tra và bổ sung thông tin cá nhân: Sau khi thay đổi xong mật khẩu, sinh viên 

vào mục Lý lịch cá nhân để kiểm tra và bổ sung những thông tin cần thiết. 

 

 

 

Sinh viên cần cập nhật thông tin chính xác của bản thân để tránh những sai sót sau này 

khi cấp bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học và các giấy tờ liên quan khác. 

4. Một số chức năng chung: Xem các tin tức, thông báo ở mục Tin tức – Thông báo, 

xem thời khóa biểu của cá nhân tại mục Thời khóa biểu học tập và tương tác với các tin 

nhắn do giảng viên/sinh viên khác gửi đến hoặc gửi tin nhắn tại mục Tin nhắn. 

5. Đăng ký và hủy đăng ký lớp học phần: Để đăng ký lớp học phần, sinh viên vào mục 

Hỗ trợ hoạt động học tập  Đăng ký học tập. Trong DANH SÁCH HỌC PHẦN 

TRONG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỦA HỌC KỲ có 3 phần: Các học phần theo kế 

hoạch đào tạo là các học phần dành cho sinh viên trong học kỳ hiện tại, Phòng Đào tạo Đại 

học khuyến cáo sinh viên đăng ký học hết những học phần trong phần này để tránh những 

rắc rối không đáng có về sau; Các học phần theo CTĐT là các học phần không phải của 

bàn thân sinh viên trong học kỳ đó mà là của các sinh viên cùng ngành đó nhưng thuộc các 

khóa khác. Nếu sinh viên muốn học lại, học cải thiện điểm hoặc học vượt thì sinh viên phải 
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vào mục này để đăng ký; Các học phần ngoại khóa là các học phần do Nhà trường tổ chức 

để bồi dưỡng thêm kiến thức cho sinh viên, các học phần này không thuộc chương trình đào 

tạo của sinh viên và không dùng để tính tích lũy trong quá trình học tập. 

 

Sinh viên tìm hiểu kỹ thời khóa biểu các lớp học phần dự định sẽ học, sau đó tiến hành 

đăng ký bằng cách kích chuột vào ô ở cột cuối tương ứng với học phần. Khi đó các lớp học 

phần của học phần được chọn sẽ xuất hiện để sinh viên đăng ký. 

 

Muốn đăng ký học nhóm nào, sinh viên kích chuột vào ô ở cột cuối tương ứng với 

nhóm lớp học phần đó. 
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Sinh viên nhập vào mã xác nhận ở ô Nhập mã xác nhận, sau đó kích chuột vào nút 

Đăng ký lớp học phần này. Sinh viên chỉ được đăng ký lớp học phần khi số lượng sinh 

viên đã đăng ký chưa vượt qua số lương sinh viên tối đa. 

Nếu muốn đổi sang lớp học phần khác trước hết sinh viên phải hủy lớp học phần đã 

đăng ký. Đầu tiên, sinh viên vào mục Hỗ trợ hoạt động học tập  Lớp học phần đã đăng 

ký để xem danh sách các lớp học phần đã đăng ký. Tiếp theo, sinh viên kích chuột vào ô ở 

cột cuối cùng tương ứng với lớp học phần muốn hủy. 

 

Nhập vào mã xác nhận ở ô Nhập vào mã xác nhận và kích chuột vào nút Đồng ý hủy 

đăng ký. 

 

Chú ý: 

- Khi Phòng Đào tạo Đại học đã duyệt đăng ký sinh viên không thể hủy được lớp học 

phần đã đăng ký. Nếu muốn hủy, sinh viên phải liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học. 
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- Tên sinh viên chỉ có trong danh sách lớp để điểm danh, lên danh sách dự thi hoặc vào 

điểm khi đăng ký của sinh viên đã được duyệt. Vì vậy, nếu quá thời hạn duyệt, sinh viên 

chưa thấy đăng ký của mình chưa được duyệt thì phải liên hệ ngay với Phòng Đào tạo Đại 

học để được giải quyết. 

- Sinh viên đã đăng ký học phần nào phải nộp học phí cho học phần đó. Vì vậy, nếu 

không theo học học phần nào sinh viên phải hủy đăng ký ngay trước khi Phòng Đào tạo Đại 

học duyệt.  

Sau khi đăng ký xong sinh viên vào mục Hỗ trợ hoạt động học tập  Lớp học phần 

đã đăng ký để kiểm tra lại danh sách các lớp học phần đã đăng ký. Trong Lớp học phần đã 

đăng ký sinh viên kích đôi vào lớp học phần để tìm hiểu chi tiết về học phần như học phí, 

đã được duyệt hay chưa .v.v.. 

 

Sinh viên có thể vào mục Hỗ trợ hoạt động học tập  Lịch trình học tập để xem 

thời khóa biểu của từng tuần học.  
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Chú ý: 

- Trong thời khóa biểu chỉ có Mã học phần nên sinh viên cần nhớ tên học phần và 

nhóm lớp học phần tương ứng của mình để tra cứu khi cần thiết. 

- Thời khóa biểu có thể thay đổi (thời gian, phòng học) theo từng tuần nên sinh viên 

phải cập nhật trước mỗi tuần học. 

- Sau khi đăng ký, sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên trang chủ để 

cập nhật những thông tin cần thiết như thay đổi thời khóa biểu, hủy lớp học phần, v.v. để 

kịp thời thực hiện những yêu cầu của Phòng Đào tạo Đại học. 

Sinh viên cũng có thể vào mục Danh sách sinh viên của lớp học phần để xem danh 

sách sinh viên trong lớp học phần của mình và những sinh viên nào đã được duyệt/chưa 

được duyệt. 

 

Ngoài ra, sinh viên có thể vào các mục như Các lớp đã đăng ký, Gửi tin nhắn đến để 

thực hiện các tác nghiệp khác. 

6. Xem lịch thi: 

Khi gần đến kỳ thi kết thúc học kỳ, sinh viên vào mục Hỗ trợ hoạt động học tập  

Lịch thi kết thúc học phần để xem lịch thi. Tất cả các học phần đều lên lịch thi trong này, 

ngoại trừ các học phần đăng ký học ở Trường Đại học Ngoại ngữ và Khoa Giáo dục Thể 

chất. Những lịch thi này sẽ được thông báo ở phần tin tức. 

7. Tra cứu các số liệu: 

Sinh viên vào mục Hỗ trợ hoạt động học tập  Lịch sử quá trình học để biết được 

lịch sử quá trình học tập của ngành/chuyên ngành mà mình đang theo học. 
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Sinh viên có thể xem kết quả học tập bằng cách kích chuột vào nút Kết quả đánh giá 

học tập. 

 

Sinh viên có thể kích vào mục Đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo 

để so sánh kết quả các học phần mà mình đã tích lũy được với các học phần trong chương 

trình đào tạo. Qua đó, sinh viên biết được học phần nào mình đã đạt yêu cầu, học phần nào 

mình cần phải học lại hoặc học cải thiện để đủ điều kiện tốt nghiệp về mặt điểm số. Sinh 

viên năm thứ 3 & 4 cần phải thường xuyên xem phần này để kịp thời học bổ sung các 

học phần chưa học hoặc học chưa đủ điểm. 
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8. Nộp học phí: Sinh viên chỉ có thể bắt đầu thanh toán học phí trực tuyến khi Nhà 

trường công bố thời gian thu học phí trên mạng. Nếu chưa đến thời gian quy định thu học 

phí, sinh viên không thể sử dụng được chức năng này. 

Các bước thực hiện quá trình thanh toán học phí trực tuyến như sau: 

Bước 1: Chọn mục Học phí – Lệ phí  Nộp học phí trực tuyến. Tại đây, sinh viên 

có thể xem được danh sách các học phần đăng ký học, số tiền đã nộp, số tiền phải nộp và 

tổng số tiền phải nộp. 

 

Bước 2: Nhập mã bảo vệ và kích chuột vào nút Thanh toán học phí. Hệ thống sẽ 

chuyển bạn sang cổng thanh toán trực tuyến của Ngân hàng. 

Bước 3: Tại trang tiếp theo, nhấp chọn vào liên kết (biểu tượng logo) của ngân hàng 

VietinBank để tiếp tục 
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Bước 4: Nhập các thông tin thẻ ATM của bạn và nhấn nút Tiếp tục 

Lưu ý: Các thông tin này được in ngay trên thẻ ATM, khi nhập số thẻ phải nhập liên 

tục (không nhập khoảng trắng). 

 

Bước 5: Nhập các thông tin bảo mật thẻ như sau: 

- Nhập mật khẩu dùng để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của VietinBank (Mật 

khẩu này được cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của Ngân hàng 

VietinBank) 

-  Nhập mã bảo vệ, 

-  Đánh dấu chọn ô “Tôi chấp nhận các điều khoản thanh toán của VietinBank”, 

-  Nhấn nút “OK” 
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Bước 6: Sau bước 5, bạn sẽ nhận được tin nhắn từ Ngân hàng thông báo mật khẩu 

OTP dùng để giao dịch (được nhắn đến số di động mà bạn đã dùng để đăng ký dịch vụ 

thanh toán trực tuyến). Mật khẩu này chỉ sử dụng 01 lần. Nhập đúng mật khẩu OTP mà bạn 

nhận được, sau đó nhấn vào nút “Thanh toán” để hoàn tất việc thanh toán học phí. 

 

9. Tra cứu lịch sử nộp học phí: 

Sau khi nộp học phí xong, sinh viên sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch tại 

Website đào tạo đại học của Nhà trường. Để xem thông tin các lần nộp học phí, sinh viên 

vào mục Học phí – Lệ phí  Tra cứu lịch sử nộp học phí. 

 

Sinh viên cũng có thể xem thông tin chi tiết cho từng lần nộp học phí bằng cách kích 

chuột vào nút ở ô cuối cùng tương ứng với lần nộp học phí. 
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C. MỘT SỐ CÂU HỎI/TINH HUỐNG THƯỜNG GẶP 

1. Tôi đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến nhưng không nhận được email thông báo 

mật khẩu sử dụng dịch vụ? 

Trả lời: Hãy kiểm tra lại chính xác địa chỉ email của bạn khi khai báo thông tin đăng 

ký sử dụng dịch vụ. Lỗi thường gặp nhất là bạn sử dụng định dạng email không đúng (ví dụ: 

email của bạn có dạng abcd@yahoo.com.vn nhưng bạn lại khai báo là 

abcd@yahoo.com (thiếu .vn)). 

2. Tôi không có điện thoại di động thì có thể sử dụng được dịch vụ thanh toán trực 

tuyến hay không? 

Trả lời: Không. Bạn phải có điện thoại di động để nhận mật khẩu OTP khi thực hiện 

giao dịch. 

3. Mật khẩu OTP là gì? 

Trả lời: OTP là viết tắt của thuật ngữ One-Time Password (mật khẩu sử dụng 1 lần). 

Mỗi khi bạn thực hiện 1 giao dịch, ngân hàng sẽ gởi mật khẩu OTP đến số di động mà bạn 

dùng để đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. Mật khẩu OTP chỉ sử dụng 1 lần và chỉ sử 

dụng được trong một khoảng thời gian ngắn sau khi bạn nhận được tin nhắn từ ngân hàng. 

 4. Nếu tôi để lộ thông tin số thẻ ATM cho người khác biết thì người đó có thể sử dụng 

tài khoản của tôi để thực hiện giao dịch hay không? 

Trả lời: Để thực hiện được 1 giao dịch thanh toán, ngoài việc cung cấp thông tin thẻ 

còn phải có mật khẩu OTP. Do đó, nếu người thực hiện giao dịch không có được điện thoại 

của bạn để nhận mật khẩu OTP thì cũng không thể thực hiện được giao dịch. 

 5. Tôi có thể sử dụng thẻ ATM của những ngân hàng nào để thực hiện thanh toán học 

phí trực tuyến 

Trả lời: Bạn chỉ có thể sử dụng duy nhất thẻ ATM của ngân hàng VietinBank dể thực 

hiện thanh toán học phí trực tuyến. Thẻ ATM của VietinBank được làm miễn phí cho sinh 

viên ngay khi nhập học; thẻ này còn đồng thời là thẻ sinh viên, thẻ thư viện. 

 6. Có bắt buộc phải sử dụng thẻ ATM làm tại trường để thanh toán học phí trực tuyến 

hay không? 

Trả lời: Bạn có thể sử dụng bất kỳ thẻ ATM nào của ngân hàng VietinBank để thực 

hiện giao dịch. Đương nhiên, thẻ phải được đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

 7. Tôi đã thực hiện hoàn tất giao dịch nộp học phí trực tuyến nhưng phía website Nhà 

trường không ghi nhận kết quả giao dịch. Vậy tôi phải làm thế nào? 

Trả lời: Trong trường hợp bạn gặp sự cố về kết nối mạng trong quá trình thực hiện 

giao dịch, có thể kết quả giao dịch của bạn chưa được chuyển về cho website tín chỉ để xử 

lý. Trong những trường hợp này, hệ thống sẽ tự động xử lý kết quả giao dịch sau 60 phút. Vì 

vậy, bạn hãy yên tâm và chờ sau khoảng thời gian này để kiểm tra lại kết quả giao dịch. 

 8. Tôi đã nộp học phí trực tuyến và cần lấy biên lai. Vậy, tôi có thể nhận biên lai 

ở đâu? 

mailto:abcd@yahoo.com.vn
mailto:abcd@yahoo.com
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Trả lời: Sau khi thực hiện xong giao dịch, bạn có thể đến phòng Tài vụ nhà trường 

hoặc cơ sở liên kết đào tạo để nhận biên lai. Hãy ghi lại số phiếu thu học phí tương ứng với 

giao dịch đã thực hiện để cung cấp cho cán bộ Tài vụ khi bạn cần lấy biên lai. 

6. Thông tin liên hệ 

Cán bộ phụ trách:  Nguyễn Thị Thanh Liên, 

Số điện thoại: 01684346158, 0234 3823952, 

Địa chỉ:  Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Khoa học, 

 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 


