
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN BVU 
 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào đường link: sinhvien.bvu.edu.vn để vào 

Cổng thông tin sinh viên BVU. 

 

Hình 1: Giao diện Cổng thông tin sinh viên BVU 

Bước 2: Sinh viên Đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên bằng Mã sinh 

viên và Mật khẩu được in trên biên lai đóng tiền. 

Bước 3: Sinh viên đổi lại mật khẩu đăng nhập theo mong muốn của bản thân 

bằng cách click vào Họ tên trên giao diện sau đó chọn menu Đổi mật khẩu 

 

Hình 2: Đổi mật khẩu cá nhân Cổng thông tin sinh viên BVU 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU 



Bước 4: Sinh viên xem và thực hiện các chức năng cần thiết tại các menu chính 

của giao diện, cụ thể: 

 

Hình 3: Giao diện các Menu chức năng trên Cổng thông tin sinh viên BVU 

- Thông tin sinh viên: Xem các thông tin cá nhân của sinh viên và tài khoản 

office 365 mà sinh viên được Nhà trường cấp. 

 

Hình 4: Giao diện chức năng thông tin sinh viên 

- Kết quả học tập: Xem kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên theo 

từng môn học. 



 

Hình 5: Giao diện chức năng Kết quả học tập 

- Lịch theo tuần: Xem lịch học của sinh viên được sắp theo từng tuần. 

 

Hình 5: Giao diện chức năng Lịch theo tuần 

- Đăng ký học phần: Chức năng dành để đăng ký học phần (áp dụng cho 

sinh viên từ Học kỳ 2 trở đi, học kỳ 1 đã được hệ thống đăng ký sẵn). 

 

Hình 6: Giao diện chức năng Đăng ký học phần 



 

- Tra cứu công nợ: Tại đây sinh viên xem các loại học phí, lệ phí phải đóng. 

 

Hình 7: Giao diện chức năng Tra cứu công nợ 

- Thanh toán trực tuyến: Sinh viên thanh toán các khoản công nợ bằng 

hình thức trực tuyến. 

 

Hình 8: Giao diện chức năng Thanh toán trực tuyến 

- Phiếu thu tổng hợp: Tại đây sinh viên xem, in các biên lai thu học phí, lệ 

phí đã đóng bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại quầy. 



 

Hình 9: Giao diện chức năng Phiếu thu tổng hợp 

- Phiếu thu trực tuyến: Tại đây sinh viên xem, in các biên lai thu học phí, 

lệ phí đã đóng bằng hình thức trực tuyến. 

 

Hình 10: Giao diện chức năng Phiếu thu trực tuyến 

 


