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THÔNG BÁO 
Về việc xem thời khóa biểu học online  
các môn học chuyên môn khóa C21A  

 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trực tuyến Học kỳ 1 – Năm học 2021 – 2022. 

 Căn cứ vào kế hoạch tập trung và sinh hoạt chuyên đề đầu khóa C21A. 

Phòng Đào Tạo – Trường CĐ GTVT thông báo đến toàn thể sinh viên tuyển mới khóa 

C21A như sau: 

1. Đường link học online “Các môn chuyên môn” đã được Phòng Đào Tạo cập nhật vào 

“Thời khóa biểu đăng ký” trong tài khoản cá nhân (MSSV) trên trang web 

http://online.hcmct.edu.vn/.  

2. Sinh viên truy cập vào trang web http://online.hcmct.edu.vn/  Đăng nhập bằng mã số 

sinh viên và mật khẩu để vào trang cá nhân (Mật khẩu ban đầu là mã số sinh viên)   

Truy cập vào “Thời khóa biểu đăng ký” để xem thời khóa biểu cả học kỳ  Đến từng 

buổi học, thực hiện nhấn vào “Xem link”  Nhấn “Yêu cầu tham gia”  Chờ giảng 

viên chấp nhận cho phép vào lớp. 

3. Nếu có một vài thư mời vào lớp học online của Giảng viên bộ môn đã gửi trước đó mà 

có sai lệch với thời khóa biểu của nhà trường, thì sinh viên tạm thời bỏ qua các thư mời 

này và thực hiện học tập theo thời khóa biểu của nhà trường đã đính kèm trong trang cá 

nhân http://online.hcmct.edu.vn/ của sinh viên. 

4. Sau khi vào học các môn chuyên môn, giảng viên sẽ kết hợp lịch học online của nhà 

trường với một số công cụ học tập online hỗ trợ khác, thì giảng viên sẽ thông báo đến 

báo đến sinh viên cụ thể sau. 

5. Một lần nữa, PĐT yêu cầu sinh viên cần lưu ý:  

- Sinh viên học tập theo thời khóa biểu của trường trên trang 

http://online.hcmct.edu.vn/. 

- Sinh viên cập nhật địa chỉ gmail và số điện thoại di động trong trang cá nhân này để 

làm phương tiện học online. 

Trân trọng thông báo! 

 PHÒNG ĐÀO TẠO 
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