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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE QL ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
Tháng 02 năm 2012 trường Cao đẳng Sơn La đã đưa vào sử dụng hệ thống Quản
lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Mọi thông tin về điểm (và các thông tin sinh viên
khác), các hoạt động học vụ của hệ Cao đẳng K48 (đăng ký môn học, hủy đăng ký
môn học, theo dõi tiến trình học tập…) được thực hiện trực tiếp trên website của hệ
thống. Dưới đây là hướng dẫn tóm tắt các thao tác chính khi sử dụng website.
1. Địa chỉ: link đặt tại website của nhà trường (www.cdsonla.edu.vn)

Hoặc gõ trực tiếp trên thanh địa chỉ: www.cdsonla.edu.vn:82
Nếu các bạn đang trong mạng LAN của trường dùng địa chỉ www.192.168.1.4:82
để được tốc độ nhanh nhất.
Chú ý: website hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox 3.5 trở lên. Nếu dùng trình
duyệt từ IE6 trở lên cần chạy dưới chế độ Compatibility View

2. Các chức năng chính của website
a. Trang chủ: hiển thị các thông báo, thông tin đào tạo…
b. Đăng ký HP tự chọn: Sinh viên đăng ký HP và hủy đăng ký HP
c. Tra cứu sinh viên: tra cứu các thông tin về thời khóa biểu, điểm, tiến trình học
tập, học phí…
d. Danh sách – Thống kê: thống kê theo các tiêu chí quản lý học vụ
e. Đổi MK: khi đăng nhập lần đầu người sử dụng, nhất là sinh viên cần đổi mật
khẩu và bảo mật mật khẩu của mình tránh để người khác sử dụng tài khoản của
mình làm thay đổi các thông tin đăng ký và hủy đăng ký học phần
f. Đăng nhập
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3. Đăng nhập
Chức năng này là một tiện ích đặc biệt với sinh viên. Chỉ khi đăng nhập sinh viên
mới thực hiện đăng ký và hủy đăng ký học phần. Click vào nút đăng nhập để vào form
đăng nhập

Tên đăng nhập: là mã số sinh viên
Mật khẩu: là chuỗi mã số sinh viên và ngày tháng năm sinh của sinh viên (năm
sinh dùng 2 số cuối)
Ví dụ: sinh viên có mã số 1648101007, sinh ngày 10/10/1991 thì tên đăng nhập là
1648101007 và mật khẩu là 1648101007101091
Chú ý: không nên tích chọn Lưu mật khẩu cho lần đăng nhập sau nếu bạn sử dụng
máy tính công cộng. Ngay khi đăng nhập lần đầu cần đổi mật khẩu và bảo mật cẩn
thận. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu hãy liên hệ với phòng Đào tạo để lấy lại
mật khẩu.
Để đổi mật khẩu: nhấn Đổi MK và làm theo màn hình của hệ thống
Điền đúng mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới và nhấn đổi
mật khẩu
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4. Đăng ký HP và hủy đăng ký HP
4.1. Đăng ký HP tự chọn
Có 2 loại môn học (học phần) trong đào tạo theo học chế tín chỉ là môn học cố
định (theo lớp ổn định – sinh viên không cần đăng ký) và môn học tự chọn (sinh viên
cần phải đăng ký). Với môn học tự chọn sinh viên không đăng ký coi như sinh viên
không học môn đó trong học kỳ nhà trường tổ chức đăng ký. Các môn học trong
chương trình nhưng nhà trường tổ chức thành các lớp độc lập sinh viên cũng phải đăng
ký.
Nhấn Đăng ký HP tự chọn -> Đăng ký học phần

Ở phần đầu trang là Lịch các HP của lớp ổn định không đăng ký (đăng ký theo
mặc định – coi như đã đăng ký). Tiếp theo là thông tin về Học phí phải nộp (sinh viên
các ngành Sư phạm được miễn giảm học phí)
Phần cuối trang là Đăng ký học thêm các học phần, đây chính là nội dung chính
của phần này, sinh viên cần phải đăng ký các HP mà nhà trường tổ chức theo chương
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trình. Có 3 lựa chọn: 1. Tìm các môn có trong ngành học hoặc ngoài ngành học; 2.
Nhấn vào nút liệt kê để có danh sách và mã số các môn học; 3. Nếu sinh viên biết mã
môn thì điển vào ô trống và nhấn nút tìm kiếm.
Ví dụ: chọn các môn để đăng ký trong ngành đang học

Sinh viên chọn môn ở bảng dưới và nhấn nút đăng ký tương ứng để đăng ký môn
học
Ngay khi nhấn đăng ký, môn học sẽ được thêm vào tiến trình học tập của sinh
viên, theo thời khóa biểu của nhà trường.
Chú ý: mỗi lớp độc lập đăng ký có số sinh viên giới hạn vì vậy những sinh viên
đăng ký muộn có thể không thực hiện đăng ký vào lớp đó được vì lớp đã đầy (thông
tin hiển thị trong cột Số SINH VIÊN đã ĐK), trong trường hợp này sinh viên cần tìm
lớp khác chưa đầy, có thời khóa biểu phù hợp (không trùng với lớp ổn định đã có) để
đăng ký.
Trường hợp sinh viên chọn ở ngành khác
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Cần chọn ngành thích hợp và thực hiện đăng ký như trên (chú ý thời khóa biểu của
lớp học, tránh trùng giờ, trùng tiết)
Sinh viên cần tham khảo ý kiến Cố vấn học tập, nghiên cứu kỹ thời khóa biểu
trước khi đăng ký môn học. Trường hợp sinh viên biết mã môn học chỉ cần gõ mã môn
vào ô tìm kiếm

Hệ thống sẽ liệt kê các lớp của môn đó để sinh viên chọn
Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ có thông báo, nếu không có thông báo
đăng ký thành công tức là bạn chưa đăng ký được môn học (học phần) đó.
4.2. Hủy đăng ký HP tự chọn
Trường hợp sinh viên đăng ký nhầm hoặc tiến trình học tập quá nặng sinh viên có
thể hủy đăng ký trong thời gian đăng ký có hiệu lực.
Nhấn vào Đăng ký HP tự chọn -> Hủy các học phần đã đăng ký

Chọn học phần muốn hủy đăng ký và nhấn vào Hủy đăng ký
Chú ý: sinh viên cần nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo, tham khảo ý kiến Cố
vấn học tập trước khi thực hiện đăng ký hay hủy đăng ký môn học tự chọn
5. Tra cứu thời khóa biểu
Khi thực hiện đăng ký HP tự chọn sinh viên đã biết về thời khóa biểu của mình
(mỗi sinh viên có tiến trình học tập khác nhau nên thời khóa biểu sẽ khác nhau). Đơn
giản hơn có thể vào chức năng Tra cứu sinh viên -> Xem thời khóa biểu, gõ mã sinh
viên vào ô tìm kiếm (nếu bạn đã đăng nhập hệ thống tự động hiển thị)
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Hệ thống sẽ liệt kê thời khóa biểu của sinh viên và học phí tương ứng
6. Tra cứu kết quả học tập
Nhấn Tra cứu sinh viên -> Tra cứu kết quả học tập

Hệ thống sẽ liệt kê các môn sinh viên đã đăng ký học và điểm tương ứng
7. Kiểm tra tiến độ học tập
Nhấn Tra cứu sinh viên -> Kiểm tra tiến độ

Nhấn vào các nút tương ứng để thực hiện:
7.1. Kiểm tra tiến độ học tập
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7.2.

Danh sách các học phần chưa có điểm hoặc còn nợ (thiếu)

7.3.
Đăng ký xét tốt nghiệp: khi sinh viên đã tích lũy đủ học phần theo
chương trình đào tạo sinh viên cần Đăng ký xét tốt nghiệp, nếu không đăng ký xét
nhà trường sẽ không xét và coi như sinh viên chưa tích lũy đủ. Đây là điểm hoàn
toàn khác so với đào tạo theo học chế niên chế.
7.4.
Rút đăng ký xét tốt nghiệp: khi đã nhấn đăng ký xét tốt nghiệp nhà
trường sẽ tổ chức từng đợt xét tốt nghiệp cho sinh viên, trong thời gian này sinh
viên có nhu cầu học cải thiện hoặc vì lý do nào đó chưa muốn xét tốt nghiệp thì
thực hiện Rút đăng ký xét tốt nghiệp
8. Đề nghị sửa thông tin cá nhân
Trong quá trình nhập liệu có thể xảy ra nhầm lẫn, sai lệch thông tin sinh viên. Vì
vậy, sinh viên cần xem lại cẩn thận, nếu có sai lệch cần đề nghị chỉnh sửa.
Nhấn Tra cứu sinh viên -> Thông tin cá nhân
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Điền thông tin đúng ở cột (1), điền thông tin ở số (2) và nhấn nút Cập nhật (3)
Ngoài ra ở chức năng Tra cứu sinh viên các bạn còn có thể tra diễn biến nộp học
phí, lịch thi của các môn…
9. Danh sách – Thống kê
Đây là chức năng chủ yếu phục vụ Giảng viên, Cố vấn học tập, sinh viên và gia
đình có thể tham khảo. Ở cụm chức năng này người dùng không cần đăng nhập.
9.1. Khối lượng đăng ký theo lớp ổn định

Chọn các thông tin cần thiết ở các nút option, nhấn Thống kê để xem, nhấn In để in ra
kết quả
9.2. Danh sách sinh viên lớp độc lập
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Điền mã lớp, nhấn tìm để liệt kê danh sách, nhấn In để in kết quả
9.3. Khối lượng đăng ký trong lớp độc lập

Chọn các option tương ứng để có kết quả mong muốn. Nhấn trực tiếp vào từng lớp để
có danh sách lớp
9.4. Biểu mẫu phục vụ đào tạo

Lựa chọn các option tương ứng để có kết quả thích hợp. Ở chức năng này có thể In
danh sách sinh viên lớp độc lập đã chọn, In danh sách thi lần 1 và lần 2, In bảng điểm,
In phiếu tổng hợp điểm các lần thi. Giảng viên giảng dạy môn nào sẽ tìm và lấy danh
sách lớp, các danh sách học vụ nêu trên ở chức năng này. Tương tự đối với Cố vấn học
tập.
9.5. Xem điểm tổng kết học kỳ
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Chọn các option tương ứng và nhấn Lọc danh sách
10. Đăng xuất
Đây là chức năng người dùng hay quên và sẽ bị lợi dụng tài khoản vì vậy các bạn
sinh viên đặc biệt lưu ý: khi đăng nhập để thực hiện các thao tác học vụ bạn cần nhấn
Đăng xuất khi rời khỏi máy tính.
Chú ý: 1. Không để lộ mật khẩu tài khoản của mình (đổi mật khẩu ngay lần sử
dụng đầu tiên)
2. Đăng xuất ngay khi rời khỏi máy tính
3. Tham khảo kỹ chương trình đào tạo và ý kiến Cố vấn học tập trước
khi thực hiện đăng ký hay hủy đăng ký môn học
4. Thường xuyên đổi mật khẩu (nếu quên có thể liên hệ với phòng Đào
tạo để reset mật khẩu)
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