
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TIN CÁC NHÂN 

Sau khi đăng nhập trên mà hình sẽ xuất hiện giao diện của sinh viên. Sinh viên phải thực hiện: 

1. Thay đổi mật khẩu và khai báo thông tin cá nhân: Nhấn vào “Xem chi tiết”  

 

1.1. Thay đổi mật khẩu 

 

1.2. Cập nhật thông tin các nhân: Kiểm tra và bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân ở cả hai mục “Thông tin 

cá nhân” và “Quan hệ gia đình” (nhấn vào )sau đó nhấn Lưu để hoàn thành 

 

Đây là tên lớp 

học của mình 



Trường hợp sinh viên chưa thực hiện hoàn chỉnh cập nhật thông tin cá nhân hoặc chưa khai báo 

quan hệ gia đình thì nhấn vào “Đề xuất cập nhật thông tin” để tiếp tục thực hiện: 

 

1.3. Cập nhật ảnh thẻ sinh viên: Sinh viên phải hoàn thành khai báo thông tin cá nhân mới có thể cập 

nhật ảnh thẻ. Sinh viên phải tải ảnh 3x4 hoặc 4x6 dùng để in thẻ SV. 

 

2. Tham gia lớp cố vấn học tập (CVHT): Ở đây sinh viên có thể nhận các thông báo từ CVHT, giải đáp 

các thắc mắc và có thể trao đổi với các bạn cùng lớp.  

Sinh viên nên xem Sổ tay sinh viên (Rất nhiều vấn đề cần thiết) và các thông tin khác. Sinh viên thao 

tác theo hình và làm theo hướng dẫn 

 



3. Đóng học phí: Ở trang chủ có 2 mục “tra cứu công nợ” và “Thanh toán trực tuyến”, Sinh viên thường 

xuyên tra kiểm tra mục tra cứu công nợ, nếu trong công nợ có đầy đủ các học phần nghĩa là sinh viên 

đã được đăng ký học phần. Sinh viên chọn mục thanh toán trực tuyến để hoàn thành việc đóng học 

phí. 

 

4. Xem chương trình khung: sinh viên thao tác theo hình 

 

5. Sinh viên tự tìm hiểu các thông tin khác. 

CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG! 


