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HƯỚNG DẪN  

CÁCH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 

1. Bước 1: 

- Học viên truy cập trang web: http://sdh.hcmute.edu.vn/ 

- Ở mục “Thông tin học viên” bấm chọn “Trang web quản lý luận văn-luận án” 

(như hình) Hoặc vào trực tiếp website: http://pgm.hcmute.edu.vn/ 

 

- Chọn nút Đăng nhập 

- Chọn nút G+Google 

- Nhập địa chỉ email (PĐT đã liệt kê theo danh sách đính kèm) 

- Nhập mật khẩu (anh/chị đang sử dụng) của email trên 

 

 

 

 

http://sdh.hcmute.edu.vn/
http://pgm.hcmute.edu.vn/


 

 

2. Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công 

- Chọn Đề tài của tôi 

- Tại mục Chuyên đề thạc sĩ/ Chọn Chuyên đề đăng ký 

- Chọn Nút Đăng ký (màu xanh như hình) 

 

 

3. Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin sau 

- Tên chuyên đề; 

- Cán bộ hướng dẫn; 

- Cán bộ đồng hướng dẫn (nếu có thì chọn không thì để trống); 

- Copy/Paste nội dung đề cương nghiên cứu (theo file word mẫu đính kèm) 

- Bấm nút Lưu lại. (kiểm tra kỹ thông tin vì không thể chỉnh sửa sau đó)

 



 

 

Học viên thường xuyên truy cập web để kiểm tra trạng thái sau khi đăng ký  

1. Đã hoàn thành đăng ký và ĐANG CHỜ GVHD duyệt đồng ý hướng dẫn.  

 

 

 

2. Có 2 trường hợp GVHD duyệt 

+ GVHD đồng ý: học viên đã được Giảng viên đồng ý nhận hướng dẫn theo tên 

chuyên đề đã đăng ký. 

+ GVHD không đồng ý (học viên phải thực hiện đăng ký lại từ bước 2). 

 



 

Lưu ý: 

- Học viên cần liên hệ trước với giảng viên, sau khi được sự đồng ý hướng dẫn của 

giảng viên thì mới thực hiện các thao tác đăng ký trên website. 

- Sau khi thưc hiện xong bước 3, hệ thống sẽ gửi email tự động cho GVHD để thông 

báo cho Giảng viên lên web xét duyệt đồng ý hướng dẫn. 

- Học viên chủ động liên hệ nhắc GVHD lên web xét duyệt để kịp thời hạn 

- Thời hạn: từ ngày 14/01 đến 23:00 ngày 21/01/2022. Sau thời gian này học viên, 

GVHD không thể đăng nhập để đăng ký hoặc duyệt đồng ý cho học viên. 

- Sau 03 ngày, kể từ ngày học viên đăng ký chuyên đề trên web, nếu GVHD vẫn 

chưa duyệt thì hệ thống sẽ tự XÓA dữ liệu đã đăng ký => học viên phải thực 

hiện đăng ký lại từ Bước 2. 

- Đổi tên chuyên đề: HV được phép đổi tên chuyên đề vào thời điểm GVHD  thực 

hiện việc đánh giá (chấm điểm) chuyên đề theo thông báo từ Phòng Đào tạo (dự 

kiến tháng 4/2022). Tuy nhiên, việc cập nhật lại tên chuyên đề chỉ GVHD thực 

hiện được. 

 

Trân trọng. 

 PHÒNG ĐÀO TẠO 

 (Đã ký) 

 TS. Nguyễn Vũ Lân  

 


