
HƯỚNG DẪN ĐK HỌC PHẦN 

TRỰC TUYẾN 

Phòng Đào tạo 
Hải Phòng, tháng 9/2017 



1. Đăng nhập lần đầu và đổi mật khẩu 

Truy cập địa chỉ: http://dktt.vimaru.edu.vn 

Tên đăng nhập: Mã sinh viên (73210). 

Mật khẩu: Ngày sinh (22/08/1999). 

http://dktt.vimaru.edu.vn/


Nhập đầy đủ thông tin và nhấn vào nút “Đổi mật khẩu” 



2. Đăng ký học phần 
- Truy cập địa chỉ: http://dktt.vimaru.edu.vn. 
- Đăng nhập hệ thống. 
- Chọn chức năng: Đăng ký học/Sinh viên đăng ký. 

http://dktt.vimaru.edu.vn/


 

(1) Chọn khóa học (mặc định là khóa hiện tại). 
(2) Chọn học phần cần đăng ký. 
(3) Hiển thị tất các các lớp học phần. 
(4) Hiển thị các lớp không trùng lịch với các lớp đã đăng ký. 
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(1) Chọn lớp học phần phù hợp (Thời gian, Địa điểm, Sĩ số, Số 
SV đã ĐK). 
(2) Đăng ký học.  

1 

2 





 

(1) Chọn lớp học lý thuyết và lớp thực hành cùng nhóm 
(2) Đăng ký học. 

Đối với các học phần có thực hành: 
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3. Xem kết quả đăng ký 



(1) Lưu thời khóa biểu về máy tính dưới dạng file excel. 





4. Một số lưu ý khi ĐKHP trực tuyến: 

a. Các địa chỉ website quan trọng: 

- http://dktt.vimaru.edu.vn: Cổng ĐK trực tuyến. - - 

http://daotao.vimaru.edu.vn: Xem thông báo, Kế 

hoạch học tập, lịch thi, lịch học bù… 

- http://khaothi.vimaru.edu.vn/:  Phòng Khảo thí: Tra 

cứu điểm, lịch thi, kết quả phúc khảo. 

b. SV cần đặt mật khẩu có tính bảo mật cao, bảo vệ 

mật khẩu để tránh mất kết quả ĐKHP, không được 

nhờ người khác đăng ký hộ. 

 

http://dktt.vimaru.edu.vn/
http://khaothi.vimaru.edu.vn/
http://khaothi.vimaru.edu.vn/


c. SV nên tự lập dự kiến đăng ký, dự kiến TKB cho 

mình trước khi vào ĐKHP chính thức. 

d. Chọn “Lọc lớp không trùng thời gian” . 

e. Học lại, học cải thiện thì chọn HP của Khóa dưới; 

học vượt thì chọn HP của Khóa trước. 

f. Nên in TKB ra giấy hoặc lưu file sau khi nhà 

trường chốt ĐKHP để khiếu nại khi cần. 

g. Theo dõi thông tin Phòng Đào tạo để điều chỉnh 

kịp thời (hủy lớp). 



Chúc các em thành công! 

 

 

 


