
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

PORTAL 
phongdaotao.ntt.edu.vn

Đặng Thế Hiệp

Phòng Quản lý Đào tạo

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

phongdaotao@ntt.edu.vn

2014

1



1. Đăng ký Học phần

2. Kiểm tra công nợ, thanh toán Học phí online

3. Lịch học/thi

4. Giải quyết học vụ online

5. Kiểm tra kết quả học tập ...

Nội dung
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1. Đăng ký Học phần
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Đăng nhập tại website phongdaotao.ntt.edu bằng Mã SV, Mật khẩu cá nhân + Mã bảo vệ



1. Đăng ký Học phần
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Kiểm tra lại các Thông tin Sinh viên

* Nếu có sai sót liên hệ Phòng Quản lý HSSV 
để được điều chỉnh



1. Đăng ký Học phần
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- Chọn chức năng
Đăng ký học phần tại

menu bên phải



1. Đăng ký Học phần
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1- Chọn Đợt

2- Chọn Học mới/Học lại

*** Lưu ý:
- SV nếu học theo Niên chế ở đây chỉ có chức năng
đăng ký Học lại còn các môn học mới sẽ được nhà
trường tổ chức theo tiến độ chung của cả lớp.



1. Đăng ký Học phần
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1- Chọn Môn học cần đăng ký

2- Chọn Lớp học phần

3- Xem Lịch học, Phòng học, Trạng thái lớp, Sĩ số…
Chọn Nhóm (nếu có)



1. Đăng ký Học phần
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3- Nếu chắc chắn muốn đăng ký lớp học phần này
 chọn Đăng ký OK

*** Đọc kỹ lưu ý về thời hạn nộp học phí, SV sẽ phải đóng 2 
lần nếu đóng chậm quá Hạn nôp HP lần 2 (theo thông báo)



1. Đăng ký Học phần
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1- Nếu báo lỗi Chưa lập KH thu
 Liên hệ Phòng Tài vụ

2- Nếu báo lỗi Lịch học bị trùng
chọn lớp học phần khác



1. Đăng ký Học phần
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Kiểm tra lại thông tin những Lớp HP đã đăng ký

** Nếu muốn Đóng HP: trạng thái lớp phải là Chỉ đăng ký/Đã khóa
** Nếu muốn Hủy đăng ký lại: trạng thái lớp phải là Mở lớp bấm Hủy

** Nếu SV đã đóng HP nhưng lớp bị hủy do không đủ số lượng: 
(không còn trong ô “Lớp HP đã đăng ký” này)
 SV sẽ tự Đăng ký lại vào lớp mới và liên hệ Phòng Tài vụ để được
Chuyển Học phí đã đóng sang lớp mới.



2. Kiểm tra công nợ
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SV/Phụ huynh muốn kiểm tra học phí đã đóng
hoặc công nợ còn lại ???

 vào chức năng
[Học phí Sinh viên/Công nợ sinh viên]



2. Thanh toán Học phí online
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- Chọn đúng Đợt bấm Lọc
- Chọn ngân hàng mà SV có tài khoản Internet Banking để
tiến hành thanh toán bấm nút Thanh toán



2. Thanh toán Học phí online
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Nếu tại cột Công nợ số là âm số tiền của môn học đó đã được bảo lưu
(SV liên hệ Phòng Tài Vụ để chuyển sang môn khác)



2. Thanh toán Học phí online
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SV muốn đóng học phí Online (không cần đến trường) ???

Xem hướng dẫn tại mục [Cẩm nang]

 [HƯỚNG DẪN] Đóng học phí ONLINE (qua ngân hàng Vietinbank - Vietcombank - Agribank)

http://phongdaotao.ntt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=474


2. Thanh toán Học phí online
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SV muốn đóng học phí Online (không cần đến trường) ???

Xem hướng dẫn tại mục [Cẩm nang]

 [HƯỚNG DẪN] Đóng học phí ONLINE (qua ngân hàng Vietinbank - Vietcombank - Agribank)

http://phongdaotao.ntt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=474
http://phongdaotao.ntt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=474
http://phongdaotao.ntt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=474


3. Lịch học/Lịch thi
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SV muốn xem TKB ???

 Dùng chức năng [Lịch học /Lịch thi]



4. Giải quyết học vụ online

17

SV có thắc mắc muốn được trả lời online ???

 vào chức năng [Giải quyết học vụ online]



5. Kiểm tra kết quả học tập 
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SV/Phụ huynh muốn kiểm tra kết quả học tập, chuẩn đầu ra ???

 vào chức năng [Kết quả học tập] -> nhập Mã SV



5. Kiểm tra kết quả học tập 
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Học lại

Kết quả học tập do sinh viên tích lũy đến thời điểm hiện tại
(chỉ tính những môn đã có điểm trung bình)



Trân trọng!


