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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VỚI TÀI KHOẢN CÁC TRƯỜNG  

 

1.1. Giới thiệu hệ thống 

Hệ thống Studyinvietnam (http://studyinvietnam.edu.vn) là hệ thống hỗ trợ việc 
quảng bá các chương trình đào tạo của các trường Đại học, Cao Đẳng Việt Nam ra quốc 
tế. Hệ thống cũng cho phép các lưu học sinh quốc tế tìm kiếm chương trình đào tạo phù 
hợp và đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và các trường xét duyệt hồ sơ trên hệ thống. 

 

Mỗi trường trong hệ thống này được cấp 01 tài khoản. Tài khoản quản trị của mỗi 
trường sẽ bao gồm 02 chức năng chính: 

- Quản trị nội dung, thông tin 

- Quản lý tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu học sinh quốc tế. 

Đối với chức năng quản trị nội dung, thông tin, mỗi trường có không gian riêng 
trên hệ thống để đăng tải thông tin, hình ảnh giới thiệu về trường bao gồm giới thiệu vắn 
tắt, các chuyên ngành đào tạo, các chương trình có thể tiếp nhận lưu học sinh bao gồm 
cả chương trình tự túc kinh phí và học bổng (nếu có) . Với chức năng quản lý tiếp nhận 
hồ sơ lưu học sinh Quốc tế, Trường có thể tiếp nhận hồ sơ thí sinh apply, hiển thị dữ 
liệu danh sách thí sinh apply, tiến hành xét duyệt hồ sơ và xác nhận thí sinh trúng tuyển. 
Thí sinh sẽ thông qua hệ thống Studyinvietnam để đăng ký hồ sơ trực tiếp tới trường. 
Sau khi nhận được hồ sơ Trường sẽ thực hiện các quy trình xét duyệt và thông báo trúng 
tuyển tới tài khoản thí sinh 
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Quy trình đăng ký và tiếp nhận thí sinh của các trường cơ bản như hình sau 

 

1.2. Đăng nhập hệ thống 

Để đăng nhập hệ thống, Quý Trường nhập vào trình duyệt web đường dẫn  

http://studyinvietnam.edu.vn/cms 
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Nhập vào tài khoản được cấp bao gồm mã trường (chữ thường) và mật khẩu. Khởi 
tạo ban đầu tài khoản là mã trường và mật khẩu: 123456. Ví dụ: 

Tài khoản: ddl. Mật khẩu: 123456. 

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình quản trị nội dung 
của trường Đại học như hình sau: 

 

Quý Trường có thể đổi mật khẩu bằng cách nhấn vào góc phải trên cùng màn hình. 
Trong trường hợp quên mật khẩu cần liên lạc với Cục Hợp tác Quốc tế để được cấp mật 
khẩu mới. Email liên hệ: pthvan@moet.gov.vn/ admin@studyinvietnam.edu.vn 

 

Trên màn hình quản trị của tài khoản Quý trường, các nội dung điều khiển các thao 
tác nhập liệu sẽ nằm tại menu dọc bên trái của màn hình. 



Hỗ trợ kỹ thuật: Đỗ Đức Cường – 0976119358.                   4 

 

1.3. Quản trị nội dung, thông tin trường học 

1.3.1. Cập nhật thông tin trường học 

Chọn mục Thông tin trên menu -> Chọn mục Giới thiệu -> nhấn nút Cập nhật. 
Màn hình cập nhật thông tin trường học sẽ hiện ra như sau: 

 

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin, Quý trường nhấn nút Lưu thông tin để lưu các 
thông tin đã cập nhật về trường.  

Chú ý: Trong trường hợp tên trường có thay đổi, Quý trường chỉ cần chỉnh sửa lại 
tên trường và nhấn nút Lưu để hoàn tất.  
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Sau khi cập nhật thông tin trường học, thông tin của Quý trường sẽ được hiển thị 
tại mục “Show all Universities”. 

 

Hình đại diện của Quý trường sẽ được hiển thị ngoài trang chủ nếu được xếp hạng 
nằm trong top các trường Đại học theo tiêu chí xếp hạng về hợp tác quốc tế tại hệ thống 
này. Sau khi cập nhật xong thông tin tại mục này, Quý trường cũng có 01 không gian 
(trang riêng) giới thiệu về trường. 
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1.3.2. Cập nhật dữ liệu các chuyên ngành đào tạo 

Để thực hiện cập nhật dữ liệu, Quý trường chọn mục Thông tin -> Đào tạo. Sau đó 
nhấn nút Thêm mới. 

 

Mục mã ngành đào tạo đã được chuẩn hoá theo mã ngành của Bộ giáo dục Quản 
lý, do đó Quý trường nhập tên chuyên ngành phù hợp với mã ngành Đào tạo của Bộ. 
Lựa chọn tiếp các nội dung tiếp theo và mô tả ngành đào tạo. Sau khi hoàn thành, nhấn 
nút Lưu thông tin. Các chuyên ngành sau khi Quý trường nhập sẽ hiển thị trên trang 
riêng của trường dưới dạng danh sách, được lọc theo các bậc đào tạo mà trường cung 
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cấp và được lưu trữ trong hệ thống phục vụ cho các mục đích tìm kiếm khoá học hoặc 
xếp hạng khoá học,… 

 

1.3.3. Cập nhật dữ liệu học bổng 

Để cập nhật dữ liệu học bổng hoặc thêm mới, Quý trường lựa chọn mục Học bổng 
trên thanh menu. Quý Trường tạo mới học bổng sau đó nhấn nút lưu thông tin. Quý 
trường cần chú ý về thời gian bắt đầu và kết thúc để cho thí sinh có thể apply trong đúng 
thời gian cụ thể. 

 

Tương tự như nhập dữ liệu chuyên ngành, khi Quý trường nhập thông tin học bổng, 
thông tin về học bổng cũng hiển thị ra ngoài trang riêng của Trường và cũng được lưu 
trong hệ thống hỗ trợ các mục đích tìm kiếm của hệ thống. 
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1.4. Quản lý tiếp nhận lưu học sinh 

1.4.1. Quản lý và xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký 

Chức năng quản lý hồ sơ thí sinh đăng ký hiển thị cho Quý trường được biết danh 
sách các thí sinh đăng ký và hồ sơ. Khi thí sinh mới đăng ký, trạng thái của thí sinh hiển 
thị là “Chờ xét duyệt”. Theo quy trình thông thường, Quý trường có thể thực hiện thành 
02 bước như sau: 

- Bước 1: Lựa chọn mục Hồ sơ -> Hồ sơ đăng ký trên menu, khi có thí sinh đăng 
ký, danh sách sẽ được hiển thị tại mục này. Quý Trường có thể tải dữ liệu của thí sinh 
về bằng cách nhấn vào từng thí sinh và thành lập hội đồng xét duyệt hồ sơ của thí sinh. 

- Bước 2. Sau khi hội đồng đã xét duyệt xong, Quý trường quay trờ lại mục Hồ sơ 
-> Hồ sơ đăng ký và lựa chọn trạng thái Trúng tuyển hay Trượt trúng tuyển. 

 

 

1.4.2. Tiếp nhận lưu học sinh trúng tuyển 

Quý Trường lựa chọn mục Hồ sơ trúng tuyển và thực hiện thông báo kết quả xét 
duyệt của trường thông qua update trạng thái thí sinh trúng tuyển. Sau khi thay đổi trạng 
thái, kết quả xét duyệt của Quý trường sẽ được hiển thị trên tài khoản của thí sinh.  
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Thí sinh được phép apply tối đa từ 3->5 chương trình học, bao gồm cả chương 
trình tự túc kinh phí hoặc học bổng. Thí sinh có thể lựa chọn học một trong các chương 
trình trúng tuyển. Kết quả xác nhận cuối cùng của thí sinh được hiển thị là danh sách 
trúng tuyển của trường.  

 

Chức năng quản lý danh sách trúng tuyển cũng cho phép xuất dữ liệu dưới dạng 
file excel nhằm mục đích thống kê báo cáo của các trường.  


