HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN
TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
1) Trang thực hiện đăng ký môn học trực tuyến: tienichsv.ou.edu.vn/
2) Xem TKB trước khi đăng ký
 Sinh viên có thể vào 1 trong 2 mục sau để xem

 Ở chức năng xem TKB tuần, có thể chọn các nhiệm ý sau để xem tùy vào nhu
cầu

 Ở chức năng xem TKB học kỳ, chương trình chỉ hiển thị các MH được mở cho
lớp của sinh viên đang theo học

 Gợi ý: Sinh viên có thể vào xem CTDT để biết được các MH nào mình đã từng
học và chưa học môn học nào để có thể sắp xếp đăng ký cho đúng lộ trình

3) Đăng ký Môn học
 Sinh viên chọn Tab: Đăng ký môn học

 Khi chọn chức năng này, chương trình sẽ mặc định gợi ý các MH sẵn được mở ở
học kỳ này theo lớp sinh viên đang học
*** Ngoài ra, sinh viên có thể chọn các nhiệm ý sau để tìm đến các MH cần
đăng ký

Nhiệm ý mặc định như sau (theo lớp sinh viên)

 Giải thích tên viết tắt
o STC: Số tín chỉ của môn học
o SL: Số lượng cho phép đăng ký
o CL: Số lượng còn lại có thể đăng ký nhóm này

 Ở màn hình đăng ký này, sinh viên chọn các MH cần đăng ký và click vào ô [v]
để đăng ký

*** Nếu muốn xóa môn đã chọn thì có thể bỏ check [ ] môn tương ứng

 Các môn học sau khi đăng ký sẽ được lưu ở dưới bảng bên dưới

 Lưu ý: Các ràng buộc khi chọn một nhóm môn học:
o Kiểm tra môn học sinh viên đăng ký có thuộc khối lớp của sinh viên (nếu
quy định theo chương trình đào tạo khối lớp).
o Kiểm tra ngày sinh viên đăng ký có nằm trong ngày quy định hoặc ngày
đăng ký tự do.
o Xét số tín chỉ max: không cho chọn khi vượt tín chỉ.
o Xét trùng môn học: chương trình tự bỏ nhóm môn học cũ và chọn nhóm
môn học mới.
o Xét tiên quyết (tiên quyết là bắt buộc phải học và đạt một môn trước khi
muốn đăng ký một môn được quy định trước): không cho chọn khi vi phạm
tiên quyết.
o Xét học trước (học trước là bắt buộc phải học một môn trước khi đăng ký
một môn được quy định trước): không cho chọn khi vi phạm học trước.
o Xét song hành (song hành là quy định muốn học một môn phải đăng ký
song hành một môn): vẫn cho chọn nhưng sẽ kiểm tra lại khi sinh viên chọn
“Lưu Đăng Ký”.
o Xét trùng thời khóa biểu: Sẽ không cho chọn khi bị trùng TKB.

 Sinh viên có thể click vào thông tin ở cột TKB để xem nhanh TKB môn học này

 Có thể chụp lại kết quả đăng ký kết quả cuối cùng của mình để làm thông tin tra
cứu khi có khiếu nại về kết quả đăng ký của mình.
4) Tách phiếu nộp tiền
 Sau khi hoàn thành đăng ký MH xong, nếu có nhu cầu tách phiếu nộp tiền thì
sinh viên chọn các MH cần tách và nhập số tương ứng (cùng ký hiệu được hiểu
là gom các MH này cùng phiếu).
Ví dụ sau là tách 2 phiếu:

 Nếu không thực hiện tách, chương trình sẽ xử lý mặc định là 1 phiếu cho tất cả
môn học.

