HƯỚNG DẪN XEM THỜI KHÓA BIỂU
DÀNH CHO KHÓA 2019
1. Truy cập website http://daotao.huflit.edu.vn
2. Sử dụng tài khoản
- Tên đăng nhập: [mã số sinh viên]
- Mật khẩu: [06 chữ số, gồm 02 chữ số ngày sinh 02 chữ số tháng sinh 02 chữ cuối cùng
của năm sinh]
Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Vă A có mã số sinh viên 19DH100100, sinh ngày 15/3/2001 thì
sẽ có tên đăng nhập là 19DH100100, mật khẩu là 150301.
Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên vui lòng thay đổi mật khẩu khác để tiếp tục sử
dụng.
3. Xem TKB cá nhân
Mỗi sinh viên sẽ có TKB khác nhau, do đó sinh viên phải xem TKB cá nhân của mình
bằng cách đăng nhập vào hệ thống website như trên.
Có 02 chế độ xem TKB như sau:
TKB theo tuần
Click chọn “TKB theo tuần”

Lưu ý: Nên xem TKB theo tuần hiện tại, riêng khoa CNTT có thêm học phần thực hành
và sẽ được học từ tuần thứ 5 của học kỳ.

TKB học kỳ cá nhân (khuyến khích xem theo cách này)
Click chọn “TKB học kỳ cá nhân”

Để xem tuần học bắt đầu theo từng học phần, sinh viên vui lòng rê chuột vào cột “Tuần”
để biết thời gian cụ thể bắt đầu của học phần.
4. Ký hiệu phòng học
Ký hiệu phòng

Khu, cơ sở học
A…
Khu A – Cơ sở Sư Vạn Hạnh (nối dài)
B…
Khu B – Cơ sở Sư Vạn Hạnh (nối dài)
PM… / LAB…
Khu A, B – Cơ sở Sư Vạn Hạnh (nối dài)
C…
Khu C – Cơ sở Thất Sơn
D…
Khu D – Cơ sở Cao Thắng (nối dài)
5. Thời gian biểu học lý thuyết và thực hành
Buổi
Sáng

Tiết
1
2
3
4
5
6

Chiều

Tối

7
8
9

Thời gian bắt đầu
06 giờ 45 phút
07 giờ 35 phút
08 giờ 25 phút
Giải lao 15 phút
09 giờ 30 phút
10 giờ 20 phút
11 giờ 10 phút

Thời gian kết thúc
07 giờ 35 phút
08 giờ 25 phút
09 giờ 15 phút
10 giờ 20 phút
11 giờ 10 phút
12 giờ 00 phút
13 giờ 35 phút
14 giờ 25 phút
15 giờ 15 phút

10
11
12

12 giờ 45 phút
13 giờ 35 phút
14 giờ 25 phút
Giải lao 15 phút
15 giờ 30 phút
16 giờ 20 phút
17 giờ 10 phút

13
14
15

18 giờ 15 phút
19 giờ 05 phút
19 giờ 55 phút

19 giờ 05 phút
19 giờ 55 phút
20 giờ 45 phút

16 giờ 20 phút
17 giờ 10 phút
18 giờ 00 phút

6. Thắc mắc liên quan công tác đào tạo và tài khoản truy cập website
Sinh viên vui lòng sử dụng email trường cung cấp để liên hệ công tác với trường, email
này trường sẽ có hướng dẫn sử dụng từ ngày 01/10/2019.
Tạm thời, trước khi trường cung cấp email cho sinh viên, sinh viên có thể sử dụng email
cá nhân để liên hệ, cụ thể:
-

Gửi mail đến: info@huflit.edu.vn
Cú pháp gửi mail:
+ Tiêu đề: Nêu ngắn gọn tiêu đề cần trao đổi, thắc mắc. Ví dụ: Reset mật khẩu
trang daotao / Thắc mắc điểm học phần, …
+ Nội dung: Ghi rõ thông tin Mã sinh viên, Họ tên, ngày sinh, lớp, nội dung
cần trao đổi, thắc mắc.
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