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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG “HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI” 

PHÂN HỆ: SINH VIÊN 

 

I. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG 

Để đăng nhập sinh viên truy cập vào địa chỉ http://fpm.wiseoffice.net, mỗi sinh viên 

đăng nhập bằng email cá nhân của mình. 

1. Đăng nhập lần đầu tiên 

Sinh viên chọn mục “Chưa có 

tài khoản. Đăng ký tại đây!”: 

để nhận mật khẩu qua qua email 

cá nhân của mình. 

 

http://fpm.wiseoffice.net/
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Sinh viên sau khi nhập đầy đủ thông tin ở phần Đăng ký tài khoản đăng nhập rồi 

nhấn nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ lập tức gửi email bao gồm mật khẩu đăng nhập 

lần đầu tiên. Sinh viên sử dụng Email và mật khẩu nhận được để đăng nhập vào hệ 

thống.  

 

Đăng nhập vào hệ thống bằng 

Mã số sinh viên và mật khẩu 

nhận được như hình bên. 

 

Hạn chế VIẾT HOA về “Họ và 

Tên” cũng như tên Đề tài đăng 

ký sau này. 

 
Lưu ý:  

- Có thể tìm đọc email gửi trong hộp thư (Inbox) hoặc có thể ở hộp thư rác (Spam) tùy 

vào mail đăng ký. 

- Sau khi đănh nhập thành công sinh viên nên thay đổi mật khẩu ở mục “THÔNG TIN 

CÁ NHÂN”. 

2. Đăng nhập vào giao diện  

Sau khi nhập đầy đủ thông tin và nhấn vào nút “Đăng nhập hệ thống”, nếu thông tin 

tài khoản hợp lệ thì xuất hiện giao diện :  
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Sau khi nhập đầy đủ thông tin và nhấn vào nút Đăng nhập hệ thống, nếu thông tin tài 

khoản không hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo tình trạng đăng nhập để điều chỉnh gồm: 

- Sai tài khoản (email), hay mật mã đăng nhập chưa chính xác  yêu cầu nhập lại.  

- Tài khoản chưa được kích hoạt, tài khoản chưa cấp quyền sử dụng  gửi yêu cầu cho 

Admin phê duyệt. 

- Tài khoản chưa tồn tại trên hệ thống  yêu cầu tạo mới (Admin). 

3. Thay đổi mật khẩu và thông tin cá nhân 

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, Sinh viên có thể tự thay đổi lại mật mã cá 

nhân của mình để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong suốt quá trình sử dụng. 

Chọn menu bên trái “THÔNG TIN CÁ NHÂN” để xuất hiện màn hình như sau: 

 

Vì một lý do nào đó mà bạn quên mật khẩu đăng nhập, để lấy lại mật khẩu bạn làm các 

thao tác tương tự mục I.1. Đăng nhập lần đầu tiên. 

4. Thoát khỏi hệ thống kết thúc làm việc 



4 

 

Sau khi hoàn tất công việc để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, sinh viên click 

chuột vào menu “ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG” để thoát khỏi hoàn toàn hệ thống. 

II. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO SINH VIÊN 

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng đến danh sách các đề tài tham 

khảo, những đề tài của các khóa trước (mặc định hệ thống đang hiển thị là loại đề tài 

tốt nghiệp) như hình minh họa bên dưới: 

1. Đăng ký đề tài 

 

Đối với ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, để đăng ký ĐATN, sinh viên lần lượt click vào phần 

“ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP” và chọn mục “ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI”. Sinh viên điền đầy đủ 

thông tin theo yêu cầu của trang nhập. Giao diện của phần này được minh họa như hình 

dưới. 

 

Sau khi điền đầy thủ thông tin 

được yêu cầu, sinh viên chọn 

“Tiếp tục” để hoàn thành việc 

đăng ký ĐATN của mình.  
 

 Đối với ĐỒ ÁN MÔN HỌC, sau khi được giảng viên dạy môn lý thuyết thông báo, 

SV tiến hành  đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống của Khoa qua địa chỉ 
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web http://fpm.wiseoffice.net/login. SV sẽ đăng ký tên đồ án môn học và GV hướng 

dẫn như được phân công trên trang Tín chỉ tương tự như cách thức đăng ký Đồ án 

Tốt nghiệp. 

 Đối với NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, sinh viên cũng tiến hành đăng ký tại trang 

web của Khoa. Tạm thời tại phần “Mảng đề tài” đang khai báo theo tên của GV để 

cho SV chọn GV hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Sau này những mảng đề tài có các 

hướng nghiên cứu riêng theo từng GV sẽ cập nhật lại theo yêu cầu. 

 

 

2. Kiểm tra đề tài đã đăng ký trong khóa  

Để kiểm tra lại đề tài mình đã 

đăng kí, sinh viên chọn mục 

“ĐỀ TÀI ĐÃ ĐĂNG KÍ” 

 
Sau khi thực hiện màn hình sẽ hiện thị một giao diện như hình bên dưới  

 

          Tại đây sinh viên sẽ nhận biết được đề tài của mình đang ở trạng thái đã được 

chấp nhận hay đang chờ duyệt. Sinh viên có quyền xem được nội dung mà giảng viên 

trao đổi với chính mình bằng việc click vào biểu tượng chuyển qua mục “Nhật 

ký trao đổi”.  

3. LIÊN HỆ VỚI GIẢNG VIÊN 

Để liên hệ, trao đổi với giảng 

viên, sinh viên chọn mục 

“LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN” 

 
Sau khi thực hiện màn hình sẽ hiện thị một giao diện như hình bên dưới: 

http://fpm.wiseoffice.net/login
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Tại phần “LIÊN HỆ VỚI GIẢNG VIÊN” sinh viên có thể tìm thấy được danh sách 

và email liên lạc của giảng viên Khoa quản lý dự án, giúp sinh viên chủ động liên lạc 

với giảng viên khi có công việc cần thiết. 

4. Phản hồi-góp ý 

Để trao đổi với Quản trị hệ 

thống, sinh viên chọn mục 

“PHẢN HỒI- GÓP Ý” 

 
 

Sau khi thực hiện màn hình sẽ hiện thị một giao diện như hình bên dưới: 

 

Trong quá trình sử dụng hệ thống, khi có vấn đề phát sinh, Sinh viên có thể gởi phản 

hồi cho Quản trị viên để xác nhận và chỉnh sữa lỗi nếu cần thiết. 

--HẾT-- 


