HƯỚNG DẪN GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH 4+1, ĐĂNG KÝ
HỌC PHẦN, XEM LỊCH THI, XEM ĐIỂM VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN DÀNH
CHO SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 4+1
Bước 1: Truy cập vào trang https://stdportal.tdtu.edu.vn

Bước 2: + Mã sinh viên: Nhập mã số sinh viên
+ Mật khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản sinh viên hiện tại
Bước 3: Chọn vào mục đào tạo

Bước 4: Chọn mục đăng ký tham gia chương trình 4+1

Bước 5: Đọc thông tin liên quan đến chương trình 4+1 trước khi thực hiện đăng ký
Bước 6: Chọn ngành tham gia chương trình 4+1  Lưu

Để kiểm tra kết quả ghi danh đăng ký học chương trình 4+1 sinh viên vui lòng thực hiện
tiếp bước số 6
Bước 6: Truy cập vào trang https://gradstudent.tdtu.edu.vn

Bước 7: + Mã sinh viên: Nhập mã số sinh viên
+ Mật khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản sinh viên hiện tại
Sinh viên đăng nhập thành công đồng nghĩa với việc đã ghi danh thành công.

Bước 8: Kiểm tra và cập nhật thông tin sinh viên (sinh viên cần kiểm tra và cập nhật
thông tin cá nhân vì đây sẽ là dữ liệu để Trường in văn bằng và chứng chỉ cho sinh
viên sau này)
+ Chọn vào biểu tượng công tác sinh viên:

Bước 9: Sinh viên thực hiện đăng ký học phần, xem thời khóa biểu, lịch thi kết quả học
tập … tại mục đào tạo

Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký môn học trên website Phòng Sau đại học
(http://grad.tdtu.edu.vn/dao-tao/bieu-mau-lien-quan-chuong-trinh-thac-si, biểu mẫu số 16)
Bước 10: Sinh viên thực hiện nộp đơn trực tuyến tại mục nộp đơn

Bước 11: Sinh viên xem học phí tại mục học phí

Bước 12: Sinh viên thực hiện khảo sát ngay sau khi kết thúc học phần

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Sau đại học để được hỗ trợ
Địa chỉ: B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam.
Facebook: https://www.facebook.com/sgs.tdtu
Điện thoại: +84-28-3775-5059
Hotline: 0944 314 466
Email: sdh@tdtu.edu.vn

