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HƯỚNG DẪN 
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE 

Phòng Đào tạo Đại học 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh 

I. ĐĂNG NHẬP 

1. Truy cập trang web https://portal.huflit.edu.vn/ 

2. Xem thêm hướng dẫn đăng nhập và các câu hỏi thường gặp trên website này. 

3. Sinh viên nên thay đổi mật khẩu mặc định sau khi đăng nhập thành công bằng tài 
khoản mã sinh viên. 

II. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Từ menu CHỨC NĂNG \ Chức năng trực tuyến, click chọn “Đăng ký học 
phần” 

 
Bước 3: Từ màn hình chính trang “Đăng ký học phần”, sinh viên tham khảo từng menu 
chức năng như Hướng dẫn đăng ký, Đăng ký học phần, Đăng ký nguyện vọng, Lịch sử 
đăng ký học phần, Xem thời khóa biểu, Tra cứu học phần, Học phần tương đương 

 

https://portal.huflit.edu.vn/
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3.1. Đăng ký học phần: 

 
Các thuật ngữ: 

- Học bù: Các học có trong Chương trình đào tạo của sinh viên ở các học kỳ trước mà 
sinh viên chưa đăng ký. 

- Theo lớp SV: Danh sách các học phần trong Chương trình đào tạo sinh viên có mở 
theo đúng kế hoạch học kỳ hiện tại và sinh viên chọn lớp học phần theo đúng lớp của 
mình (chỉ áp dụng cho sinh viên năm 1). 

- Đúng kế hoạch: Danh sách các học phần trong Chương trình đào tạo sinh viên có mở 
theo đúng kế hoạch học kỳ hiện tại. Khuyến nghị: Sinh viên học đúng tiến độ nên chọn 
mục này khi đăng ký học phần. 

- Học lại: Danh sách các học phần sinh viên đã học nhưng chưa đạt và có mở trong học 
kỳ. 

- Cải thiện: Danh sách các học phần sinh viên đã học, đạt, có điểm dưới 5.4 và có mở 
trong học kỳ. 

- Học vượt: Các học phần có trong Chương trình đào tạo của sinh viên ở các học kỳ sau 
mà sinh viên chưa đăng ký. 

- Tất cả học phần: Cho phép tìm kiếm theo tên học phần hoặc mã học phần cần đăng 
ký. Lưu ý khi chọn môn học bằng chức năng này phải chú ý mã môn học. 
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Thao tác đăng ký: 

B1: Chọn lớp học phần cần đăng ký. 

B2: Nhấn nút lệnh , hệ thống hiển thị màn hình “Thông báo” Đăng ký 
thành công. 

 

 

 

 

B3: Nếu vì lý do nào đó, sinh viên không muốn đăng ký học phần đã chọn, tại 

màn hình chọn lớp học phần đăng ký, nhấn nút lệnh , Hệ thống 
sẽ quay về màn hình Đăng ký học phần “Kế hoạch”. 

Lặp lại bước B1 cho đến khi đăng ký xong tất cả các lớp học phần cần đăng ký  

 

Chuyển lớp học phần: 

B1: Chọn học phần cần chuyển nhóm, nhấn nút lệnh , hệ thống hiển thị 
các lớp học phần của học phần cần chuyển 

B2: Chọn lớp học phần cần chuyển.  

B3: Nhấn nút lệnh , hệ thống hiển thị màn hình “Thông báo” Đăng ký 
thành công. 

 

 

 

 

 

B4: Nếu vì lý do nào đó, sinh viên không muốn chuyển học phần đã chọn, tại 

màn hình chọn lớp học phần cần chuyển, nhấn nút lệnh  để hủy 
thao tác chuyển lớp học phần. 
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Thao tác hủy lớp học phần 

B1: Tại vùng “Kết quả đăng ký”, sinh viên chọn học phần muốn hủy đăng ký, 

nhấn nút lệnh . Hệ thống hiển thị thông báo  

 

 

 

 

 

 

B2: Chọn OK nếu thực sự muốn hủy, hệ thống hiển thị thông báo 

 

 

 

 

  Ngược lại, chọn Cancel để bỏ thao tác hủy học phần 

 

In phiếu đăng ký: 

 
LƯU Ý: Sau khi thực hiện xong phần đăng ký học phần online, sinh viên có thể in kết 
quả đăng ký học phần để biết kết quả sau đăng ký. Tuy nhiên, chức năng này chỉ nên 
thực hiện sau khi đã kết thúc thời gian đăng ký môn học. Thao tác như sau: Nhấn chuột 
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vào nút lệnh  (bên dưới vùng hiển thị “Kết quả đăng ký”, phía góc phải 
màn hình). Hệ thống sẽ xuất ra một file dạng ảnh, trong đó có các thông tin lớp học phần 
đăng ký như sau: 

 
 

3.2. Đăng ký nguyện vọng: 

 
Thao tác: 

 Chọn chức năng “Đăng ký nguyện vọng” 

 Nhập mã môn học, click chọn “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ gửi yêu cầu để quản 
trị biết thông tin số lượng cần mở thêm. Việc gửi thông tin này chỉ mang tính 
chất tham khảo, sinh viên phải thường xuyên kiểm tra lại dữ liệu đăng ký 
môn học, mỗi 60 phút sau khi gửi nguyện vọng, để đăng ký trong thời gian 
quy định. 

 

3.3. Lịch sử đăng ký học phần: 

Chức năng cho phép sinh viên xem lại quá trình đăng ký học phần của mình theo 
các học kỳ. 
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Thao tác: 

 Chọn chức năng “Lịch sử đăng ký học phần” 

 Chọn “Năm học”, “Học kỳ”. Hệ thống hiển thị lịch sử đăng ký học phần 
theo năm học, học kỳ đã chọn. 

3.4. Xem thời khóa biểu: 

 
 

3.5. Tra cứu học phần: 

Tra cứu học phần là một tiện ích, giúp sinh viên có thể tìm một học phần có bao 
nhiêu lớp học phần đang mở trong học kỳ. Các thông tin về lớp học phần trong Tra cứu 
học phần bao gồm:  

 Mã HP (mã học phần) 
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 Mã LHP (mã lớp học phần) 
 Tên HP (tên học phần) 
 STC (số tín chỉ), Loại (loại học phần: lý thuyết, thực hành, …) 
 Thông tin (Thông tin chi tiết thời khóa biểu: Thứ, tiết, tuần, phòng học) 
 Giảng viên (tên giảng viên phụ trách) 
 Giới hạn (sĩ số tối đa của LHP), … 

 

 
Thao tác: 

 Chọn chức năng “Tra cứu học phần” 

 Click chuột chọn Tìm theo tên học phần hoặc mã học phần, sau đó nhập từ khóa 
cần tìm. 

 Nhấn nút lệnh “Tìm kiếm”. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị phía dưới. 

 

3.6. Học phần tương đương: Chức năng Học phần tương đương cho phép sinh viên tra 
cứu các học phần tương đương. 

 


