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Nội dung 

• Quy chế đào tạo và học vụ 

• Quy định về đăng ký môn học 

• Hướng dẫn thực hiện 
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Năm học – Học kz 
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Quy định về đăng ký môn học 

• Phải thực hiện đăng ký môn học (trừ HK đầu tiên) 

Xem chi tiết tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Đăng ký môn 
học 

 

• Phải có thời khóa biểu chính thức: Nếu không có 
TKB vào học kz chính (HK1, HK2) thì sẽ bị tạm dừng 
học 1 học kz 

Xem thời khóa biểu tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa 
biểu 
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Các bước đăng ký môn học 
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1 2 3 

4 5 6 7 

Xem CTĐT và 
Kế hoạch  
giảng dạy 

Đăng ký  
môn học 

Kiểm tra  
kết quả đăng ký 

& hiệu chỉnh đăng ký 

Kiểm tra  
TKB chính thức 

Đăng ký  
môn học  
bổ sung 

Kiểm tra 
TKB cập nhật 

Thanh toán  
Học phí 



• Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Chương trình đào 
tạo 

– Chương trình đào tạo: Phải tích lũy đủ các tín chỉ theo 
đúng các MSMH của CTĐT để được xét tốt nghiệp 

– Kế hoạch giảng dạy: các môn học theo đúng tiến độ 

– Cấu hình môn học: xem điều kiện môn tiên quyết, môn 
học trước, môn song hành và các thông tin khác (số tín 
chỉ, số tiết, cách kiểm tra/ thi, …) 

• Xem Lịch đăng ký môn học tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh 
viên >> Lịch học vụ 

 

 

Xem CTĐT 
và Kế hoạch  
giảng dạy 
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• Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đúng đợt 
ĐKMH của học kz 

– Đăng ký từ tháng 10 cho HK2, từ tháng 4 cho HK hè và 
HK1 

– Được đăng ký môn học thuộc hoặc không thuộc CTĐT, 
nhưng lưu ý điều kiện tốt nghiệp 

– Được đăng ký môn theo hoặc không theo kế hoạch giảng 
dạy, nhưng lưu ý việc mở lớp, điều kiện tiên quyết, … 

– Được đăng ký số môn tùy ý, nhưng lưu ý số tín chỉ tối đa 
và số tín chỉ tối thiểu để được xét học bổng 

 

 

Xem CTĐT và 
 Kế hoạch  
giảng dạy 
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Đăng ký  
môn học 

mybk.hcmut.edu.vn


• Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh tại myBK >> Đăng ký 
môn học 

– Các môn đã đăng ký sẽ được xếp TKB 

– Một số không được xếp TKB do môn không được mở, quá 
sĩ số, thiếu môn tiên quyết/ học trước/ song hành, không 
đủ thời gian di chuyển giữa 2 cơ sở, lớp bị hủy, SV hủy, … 

– Được đăng ký thêm, hủy hoặc chuyển nhóm 

 

Xem Kế hoạch  
giảng dạy 

Đăng ký  
môn học 
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Kiểm tra kết quả đăng ký 
& hiệu chỉnh đăng ký 

mybk.hcmut.edu.vn


• Xem thời khóa biểu tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời 
khóa biểu 

– Phải có thời khóa biểu chính thức, nếu không có TKB vào 
học kz chính (HK1, HK2) thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kz 
 

 

Xem Kế hoạch  
giảng dạy 

Đăng ký  
môn học 

Kiểm tra kết quả đăng ký 
& hiệu chỉnh đăng ký 
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Kiểm tra  
TKB chính thức 

mybk.hcmut.edu.vn


• Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đúng đợt 
ĐKMH của học kz 

– Chỉ được đăng ký thêm, KHÔNG được hủy hay chuyển 
nhóm 

Xem Kế hoạch  
giảng dạy 

Đăng ký  
môn học 

Kiểm tra kết quả đăng ký 
& hiệu chỉnh đăng ký 
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Kiểm tra  
TKB chính thức 

Đăng ký  
môn học bổ sung 

mybk.hcmut.edu.vn


• Xem thời khóa biểu tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời 
khóa biểu 

 

Xem Kế hoạch  
giảng dạy 

Đăng ký  
môn học 

Kiểm tra kết quả đăng ký 
& hiệu chỉnh đăng ký 
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Kiểm tra  
TKB chính thức 

Đăng ký  
môn học bổ sung 

Kiểm tra 
TKB cập nhật 

mybk.hcmut.edu.vn


• Thanh toán học phí tại myBK >> BKPay 

– Đợt 1: tạm ứng (giữa HK) 

– Đợt 2: phần còn lại (cuối HK) 

 

Xem Kế hoạch  
giảng dạy 

Đăng ký  
môn học 

Kiểm tra kết quả đăng ký 
& hiệu chỉnh đăng ký 
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Kiểm tra  
TKB chính thức 

Đăng ký  
môn học bổ sung 

Kiểm tra 
TKB cập nhật 

Thanh toán  
Học phí 

mybk.hcmut.edu.vn


Điều kiện tiên quyết  
để được đăng k{ môn học 

• Phải đạt môn tiên quyết/ học trước/ song hành để 
được  đăng k{ môn học có yêu cầu môn tiên quyết/ 
học trước/ song hành 

• Phải đạt chuẩn tiếng Anh sau năm 1, 2 , 3 để được  
đăng k{ các môn học thuộc năm 2, 3, 4 tương ứng (đối 
với CT giảng dạy bằng tiếng Anh: chuẩn tiếng Anh đầu 
vào, chuẩn tiếng Anh chính thức) 

• Phải đạt môn tiên quyết và đủ số TCTL tối thiểu để 
đăng k{ Thực tập tốt nghiệp 

• Phải đạt môn tiên quyết, đủ số TCTL tối thiểu, đạt 
chuẩn tiếng Anh và số ngày công tác xã hội để đăng k{ 
Luận văn tốt nghiệp 
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Các môn Anh văn 

• Được đăng ký chuyển điểm từ các chứng chỉ ngoại ngữ 
(TOEIC, TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS, KET, PET, FCE, …) 
– Chú ý thời hạn đăng ký chuyển điểm 

• Bị bắt buộc xếp môn Anh văn theo tiến độ của CTĐT  

• Để không bị xếp lớp bắt buộc các môn Anh văn, cần thực hiện 
1 trong các cách sau: 
1. Đăng k{ học và hoàn thành các môn Anh văn chưa đạt theo tiến độ của 
Chương trình đào tạo. 

2. Đăng k{ dự kz kiểm tra trình độ tiếng Anh định kz (do PĐT tổ chức mỗi 
cuối học kz) và đạt mức yêu cầu 

3. Đăng k{ nộp Chứng chỉ tiếng Anh đạt mức yêu cầu. 
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Chứng chỉ tiếng Anh 

• Đăng ký nộp CCTA ngay sau khi đạt (còn thời hạn ít nhất 1 
tháng) 

• Có thể nộp CCTA nhiều lần 

• Sau khi đăng ký CCTA, có thể đăng ký chuyển điểm cho các 
môn Anh văn, hoặc không đăng ký chuyển điểm mà đợi đến 
khi đạt CCTA với số điểm mong muốn 

• Điểm của các CCTA được tính từ lần cao nhất và được xét cho: 
– Đăng ký chuyển điểm cho các môn Anh văn 

– Không xếp lớp bắt buộc các môn Anh văn 

– Điều kiện nhận LVTN 

– Điều kiện tốt nghiệp 
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Xin cám ơn 
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