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VI. PHỤ LỤC:
6.1. Hướng dẫn đăng kí học phần và tra cứu điểm
Bước 1: Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://www.hsph.edu.vn/gt/student
Chọn hệ tín chỉ: có thể sử dụng hai liên kết 1 hoặc 2.

Cửa số đăng nhập xuất hiện:

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập:
Tên người dùng : <Điền Mã sinh viên>
Mật khẩu: <Mật khẩu>
Mật khẩu lần đầu tiên truy cập là Mã sinh viên

http://www.hsph.edu.vn/gt/student
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Khi lần đầu tiên truy cập vào cổng thông tin, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu.
Trường hợp quên mật khẩu, sinh viên liên hệ với cán bộ phụ trách lớp để nhận
lại mật khẩu. <Sinh viên tự thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật>

Giao diện cổng thông tin sinh viên:

Bước 3: Vào mục đăng kí học-> sinh viên đăng kí học
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Bước 4: Đăng ký học
- Chọn Khóa và Ngành đang học hoặc sẽ học cùng
- Chọn học phần cần đăng ký học kích vào tab Hiển thị lớp  học phần

Các lớp học phần tương ứng sẽ hiển thị ra. Để Đăng ký lớp học phần phù hợp, tích
vào lớp học phần đó kích vào tab Đăng ký.
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Kết quả Đăng ký sẽ được hiển thị ở phía dưới.
- Để hủy kết quả đăng ký,  tích vào lớp học phần cần hủy kích vào tab Hủy

đăng kí

Bước 5: In kết quả Đăng ký học tập

Bước 6: Xuất file excel Kết quả đăng ký học:
Chọn Học kỳ Đợt học (1) Xem kết quả đăng ký
Chọn kiểu thời khóa biểu: Xác nhận đăng ký kích vào tab Xuất file xcel
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Khi hoàn thành môn học, sinh viên vào mục tra  cứu điểm để kiểm tra điểm số, nếu phát hiện
sai so với bản giấy sinh viên phải có trách nhiệm báo lại cho phòng Đào tạo sau đại học để
kiểm tra và đối chiếu lại.

Khi đăng ki môn học xong, sinh viên sẽ đóng số tiền tương ứng với số tín chỉ đã đăng kí tại
phòng tài chính kế tóan. Mức thu năm 2011-2012 là 349.400đ/1TC.


