
Đợt 3

13/10/2021 - 15/10/2021

Trong buổi sinh hoạt trực tuyến SV sẽ 

được Nhà trường chia sẻ những lưu ý, nội 

dung quan trọng về trường, hướng dẫn 

cách học tập online môn SHĐK

16/10/2021 - 22/10/2021

Lịch học áp dụng đối với sinh viên

làm thủ tục nhập học trong thời gian:

01/09/2021 - 30/09/2021

(SV xem TKB ngày 08/10/2021)

20/10/2021 - 22/10/2021

23/10/2021 - 29/10/2021

SV hoàn thành chương trình học 

nếu điểm bài thi đạt từ 5.00/10 trở lên

Lịch thi online SV truy cập link thi online tại bảng kế hoạch học tập SHĐK trên LMS

SV thi trực tuyến SHĐK21 theo hình thức 

trắc nghiệm trong 07 ngày

🎓 SV có thể thi online vào bất cứ khi nào sv có thời gian trong giai đoạn mở link thi 

online SHĐK21. (SV được làm bài thi tối đa 02 lần và được tính điểm thi cao nhất)

* Website học tập trực tuyến: http://lms.ntt.edu.vn

Link video hướng dẫn học và thi trực tuyến: https://youtu.be/jyqD8UTLchw

Thông tin liên hệ hỗ trợ học tập:  

1. Phò ng Công tác Sinh viên - Fanpage: http://facebook.com/ctsv.ntt

2. Viện e-Learning - Fanpage: http://facebook.com/lms.ntt

Lịch học online SV truy cập vào website học online LMS tại: "http://lms.ntt.edu.vn/"

SV học trực tuyến các chuyên đề học liệu 

SHĐK21 trong 07 ngày

- Tài khoản đăng nhập: "mã số sv", 

- Mật khẩu: "Nttu@ddmmyyyy" (Tương tự như mật khẩu tài khoản Google Meet).

- Ví dụ: Sinh viên có mã số SV là 2100000349 và sinh ngày 06/01/2003

Tài khoản: 2100000349

Mật khẩu: Nttu@06012003

🎓 SV có thể học online các học liệu bất cứ khi nào sv có thời gian để học trong giai 

đoạn mở lớp học SHĐK21.

Lịch giải đáp thắc mắc online SV truy cập vào link Google Meet (xem chi tiết tại lịch học theo tuần)

Sinh viên xem chi tiết tại website: "www.phongdaotao.ntt.edu.vn" => Chọn mục Sinh viên => Lịch học

=> Chọn xem theo mã số sinh viên => Chọn đợt 01 năm 2021 xem thời khóa biểu (*Lưu ý xem chi tiết lịch học trong chức năng "Xem lịch theo tuần")

Hướng dẫn cách thức tham gia học và thi môn Sinh hoạt đầu khóa 21

Lịch sinh hoạt online Google Meet SV truy cập vào link Google Meet (xem chi tiết tại lịch học theo tuần)

SV sinh hoạt trực tuyến trong 02 tiết

(SV truy cập vào link Google Meet trước giờ 

sinh hoạt 15 phút để điểm danh)

Sinh viên phải sử dụng tài khoản e-mail do Nhà trường cấp để truy cập vào link 

Google Meet, cụ thể:

- Tên đăng nhập: mssv@nttu.edu.vn

- Mật khẩu mặc định: Nttu@ddmmyyyy (Trong đó ddmmyyyy là 2 chữ số ngày sinh, 

2 chữ số tháng sinh và 4 chữ số của năm sinh, sinh viên có thể đổi mật khẩu cá nhân 

sau khi đăng nhập).
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