CẨM NANG GỢI Ý
HÀNH TRÌNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tài liệu được biên soạn bởi Phòng Công tác sinh viên, có giá trị tham khảo và hỗ trợ
người học chương trình đại trà trong giai đoạn làm quen với môi trường đại học và
học trực tuyến (online) trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

BƯỚC 1 - GHI NHỚ

Mã số
sinh viên

Tên lớp

KHÔNG
bỏ qua
những
việc bắt
buộc làm

Xem các website
quan trọng

Website Trường
https://ut.edu.vn
Cổng thông tin SV
https://sv.ut.edu.vn
Phòng Công tác SV:
http://gts.edu.vn
Phòng Đào tạo
http://daotao.ut.edu.vn

 Tham gia họp online với các đơn vị theo thông báo.
 Làm quen với các hệ thống thông tin điện tử
(website, trang cá nhân sinh viên, email, học trực tuyến,
…).
 Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào.
 Sinh hoạt công dân - sinh viên.

BƯỚC 2 - TIẾP CẬN SỔ TAY SINH VIÊN

Sổ tay SV do phòng Công tác sinh viên
biên soạn đã được đăng tải tại website
đơn vị tại đây.
Do tình hình dịch Covid-19, việc tiếp cận
văn phòng làm việc gặp khó khăn nên
phiên bản mới nhất của Sổ tay chưa được
tải lên. Tân SV khóa 2021 vui lòng đọc để
biết các thông tin cơ bản. Đối với một số
quy định mới đã được đăng tải trên website
của phòng Công tác SV và phòng Đào tạo.

Đối với Tân SV khóa 2021 có thể sẽ có quy chế đào tạo mới căn cứ vào Luật Giáo dục
được áp dụng nên nội dung quy chế đào tạo trong Sổ tay SV phiên bản hiện tại chỉ
để tham khảo. Sinh viên xem để nắm những nội dung cơ bản, quan trọng và có cách
hiểu trước về những yêu cầu trong học tập tại Nhà trường.

BƯỚC 3 - HÌNH THÀNH THÓI QUEN TỐT

SINH VIÊN = TỰ GIÁC + CHỦ ĐỘNG + TRÁCH NHIỆM + TỰ HỌC

 Khai thác tài nguyên sẵn có trên các website của Nhà trường để tìm hiểu mọi
thứ liên quan (chương trình đào tạo, quy chế, thông báo cần làm, …).
 Luôn tìm hiểu thông tin trước khi hỏi.
 Tăng cường tạo và giữ kết nối (anh/chị, bạn bè, doanh nghiệp, …).
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GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
1. Giới thiệu về Cổng thông tin sinh viên và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến xem
các video sau:
https://youtu.be/yE_gDEvuvkw
https://youtu.be/QnX2tFJ9h-k

2. Cách thức sử dụng hệ thống MS Team (Microsoft Teams) sinh viên có thể
hoàn toàn tự tìm hiểu trên internet (Youtube) với những từ khóa liên quan
đến MS Team.
Để sử dụng MS Team, sinh viên có thể sử dụng trên cả máy tính (PC,
laptop), máy tính bảng, điện thoại thông minh.
Nên sử dụng ứng dụng MS Team được cài vào thiết bị thì việc kết nối,
học tập sẽ hiệu quả hơn.
Theo kinh nghiệm, nếu máy tính sử dụng hệ điều hành windows 7 thì
không nên sử dụng ứng dụng (vì thường gây chậm, treo máy) mà hãy
sử dụng MS Team trên trình duyệt internet.
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Mọi thông tin cần hỗ trợ, sinh viên có thể liên hệ phòng Công tác sinh viên
tại website http://gts.edu.vn/

