
 

 

1. Đăng ký học phần 

Chuẩn bị 

 Sinh viên xem thông báo đăng ký học phần tại website: 

https://sinhvien.hufi.edu.vn/ hoặc http://hufi.edu.vn 

 Sinh viên xem danh sách các lớp học phần dự kiến được mở trong học kì tại 

website https://sinhvien.hufi.edu.vn/ 

Đăng ký học phần 

 Sinh viên đăng nhập trên cổng thông tin sinh viên https://sinhvien.hufi.edu.vn/  

 Trên menu Chức năng (sau khi đã đăng nhập thành công), chọn chức năng 

Đăng ký môn học 

 

 
 Trang Đăng ký học phần được hiển thị. 
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 Bấm nút  để đăng ký môn học, sau khi đăng ký thành công tên 

môn học sẽ hiển thị trong danh sách Lớp học phần đã đăng ký trong học kỳ này. 

 

2. Đăng ký học lại và học cải thiện 

 Sinh viên đăng nhập trên cổng thông tin sinh viên https://sinhvien.hufi.edu.vn/  

 Như mục Đăng ký môn học, sinh viên có thể chọn Học mới, Học lại, Học cải 

thiện. 

 

 

 Click chọn Đợt đăng ký. 

 Trong danh sách Môn học phần chờ đăng ký học lại hoặc học cải thiện  

click chọn môn học cần đăng ký  danh sách Lớp học phần có thể đăng ký học lại 

hoặc học cải thiện được hiển thị  click chọn lớp học phần cần đăng ký. 

 Nếu lớp học phần đang chọn để đăng ký có lịch học thực hành và chia nhóm thì 

phải chọn  nhóm thực hành để đăng ký. 

https://sinhvien.hufi.edu.vn/


 Bấm nút   để đăng ký môn học, sau khi đăng ký thành công, tên 

môn học sẽ hiển thị trong danh sách Lớp học phần đã đăng ký trong học kỳ này. 

 

3. Rút học phần 

 Sinh viên rút học phần trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên: 

http://sinhvien.hufi.edu.vn/ 

  Sau khi đóng học phí. 

 Thời gian: tuần thứ 5 của học kỳ chính và tuần thứ 2 của học kỳ hè 
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