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      Được thiết kế chạy trên môi trường Internet, hỗ trợ sinh viên theo học mô hình đào tạo theo 
học chí tín chỉ theo dõi các thông tin cần thiết trong quá trình theo học tại trường. Gồm hai 
module: 

-  Module dành cho sinh viên. 

Sinh viên đăng nhập vào trang Web theo địa chỉ:  

http://tinchi.spnttw.edu.vn 
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1. Module dành cho sinh viên: 

-  Xem thông tin cá nhân. 

-  Đăng ký học phần cho mỗi học kỳ. 

-  Xem bảng điểm học tập, tích lũy. 

-  Xem kế hoạch học tập cá nhân và Học phí qua các học kỳ. 

-  Đặt câu hỏi, gửi ý phản hồi về phòng đào tạo. 

a. Các thao tác chính: 

-  Trước khi đăng nhập, sinh viên được xem thông báo của trường 

-  Sau khi đăng nhập: Xem thông tin cá nhân và có quyền thay đổi mật khẩu. 

(mật khẩu không quá 12 ký tự) 

-  Xem bảng điểm học tập cá nhân 

-  Xem lịch học trong kỳ, Xem tổng quát học phí các học kỳ. 

-  Đăng ký học phần 

b. Thao tác đăng ký học phần: 

-  Tùy thuộc vào thời gian cho phép đăng ký do Phòng đào tạo quy định sẽ cho phép 
sinh viên được đăng ký hay không. Thời gian đăng ký sẽ được thông báo ngay trên cửa 
sổ này. 

-  Nếu trong thời gian đăng ký, sinh viên sẽ thấy được tất cả các học phần mình có 
quyền đăng ký. 
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Bước 1:  Lựa chọn học phần đăng ký, kích vào link “Xem” trong cột “Chi tiết TKB”. Phần 
mềm sẽ hiện thị tất cả các lớp học phần của học phần đó bên tay trái. 

Bước 2:  Trong danh sách lớp học phần, sinh viên chọn lịch học của lớp học phần mình vừa ý 

và  Click chuột vào ô chọn  tại cột đầu tiên, Sau đó Click chuột vào nút “Chọn lịch học”. Nếu 
nhận được thông báo “Trùng lịch học với học phần ABC” thì phải chọn lại lớp học phần khác, cho 
đến khi nhận được thông báo “Đã chọn thành công lớp học phần ABCD” thì việc chọn học phần 
này được xem như hoàn tất, lịch học học phần này sẽ được thêm vào “THỜI KHÓA BIỂU TẠM 
THỜI” bên trên. Nếu không, xem như bạn không đăng ký được học phần này. 

Lặp lại bước 1, bước 2 để đăng ký cho các học phần còn lại. 

Bước 3: Sau khi chọn tất cả các lớp học phần cho học kỳ, xem lại danh sách các lớp học phần 
đã chọn trong “THỜI KHÓA BIỂU TẠM THỜI”, tổng số tín chỉ, tổng học phí đã đăng ký. Nếu đã 
chọn nhầm có thể xóa lịch học bằng cách kích nút “Xóa” tại cột cuối cùng của “THỜI KHÓA 
BIỂU TẠM THỜI” 

Bước 4: Kích nút “Đăng ký” để hoàn thành quá trính đăng ký học phần (BƯỚC NÀY RẤT 
QUAN TRỌNG, NẾU SINH VIÊN KHÔNG chọn ĐĂNG KÝ, lịch học sẽ không được gửi 
lên phần mềm). 

Bước 5: Kích nút “Xem” Để kiểm tra lịch học đã thực sự đăng ký thành công. 

Bước 6: Kích nút “In TKB Tạm thời” Để in lịch học đã đăng ký thành công. 



Hướng dẫn sử dụng.               Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ccsTrainPro 

- Trang 4/5 - 

 
 

Sau khi phòng Đào tạo đã khóa lịch, sinh viên vào xem lịch chính thức với thao tác: 
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- Chọn lịch học. 
- Chọn học kỳ và năm học. 


