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1. Địa chỉ truy cập

Dùng trình duyệt IE hoặc firefox rồi nhập địa chỉ sau: http://tinchi.qui.edu.vn

Hoặc đăng nhập vào website của nhà trường theo địa chỉ: http://www.qui.edu.vn sau đó  chọn mục trang sinh viên ở phía góc

phải của website
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2. Tài khỏan cá nhân

- Mỗi sinh viên được cấp 1 tài khỏan cá nhân, mặc định ban đầu: Tên truy cập và mật khẩu là mã sinh viên.

- Tài khỏan cá nhân này được duy trì trong suốt quá trình học tập của sinh viên. Do đó sinh viên phải tự bảo mật thông tin

về tài khỏan. Tài khỏan này được dùng để phục vụ việc: Đăng ký học, tra cứu điểm, tra cứu thông tin học phí, tra cứu

chương trình học, tra cứu điểm rèn luyện......

- Trường hợp sinh viên quyên mật khẩu thì gặp cố vấn học tập để xin cấp lại mật khẩu

3. Đăng nhập và thoát khỏi chương trình;

- Sinh viên nhập tên truy cập, và mật khẩu (mặc

định ban đầu là mã sinh viên)  lưu ý: Mã sinh viên và

mật khẩu chữ hoa hay chữ thường (mật khẩu không nên

đặt tiếng việt)

- Sau đó nhấn nút đăng nhập. Lần truy cập đầu tiên hệ

thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu. Sinh viên nhập mật khẩu cũ

và mật khẩu mới.
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- Lưu ý: Sau khi dùng xong sinh viên phải thoát khỏi tài khỏan cá nhân của mình.  bằng cách: nhấn vào nút “Logout” ở phía góc

phải màn hình

Muốn vào các chức năng khác sinh viên nhấn vào nút “Home” để thực hiện vào chức năng khác.

4. Đăng ký học

Mục đích: Trước khi vào học học kỳ mới sinh viên phải vào đăng ký học. Nhà trường sẽ tập hợp các kết quả đăng ký này và

làm căn cứ để  tổ chức lớp học, in danh sách thi, danh sách điểm danh và tính tiền học phí..... Sinh viên không đăng ký sẽ không có

tên trong danh sách lớp và không được công nhận kết quả học tập. Do vậy sinh viên lưu ý xem các thông báo của nhà trường trên

website và thông báo dán tại trường. Sinh viên chỉ được phép đăng ký và hủy kết quả đăng ký trong thời hạn cho phép của nhà

trường. Các bước thực hiện đăng ký học:

Bước 1: Sinh viên vào chức năng sau Đăng ký học -> Sinh viên đăng ký học.Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới
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Bước 2: Sinh viên chọn học phần để hiển thị các lớp học. Sau đó nhấn nút “Hiển thị lớp học phần” (để hiển thị toàn bộ lớp học

phần được tổ chức trong kỳ) hoặc nút “Lọc lớp không trùng thời gian” để hiển thị ra các lớp học phần không bị trùng với kết quả các

lớp học phần đã đăng ký

Bước 3: Chọn lớp học phần sau đó nhấn nút “Đăng ký”

Khi đăng ký thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo ”Đăng ký học thành công”. Trường hợp không đăng ký thành công thì

có 1 số lý do sau: Sĩ số sinh viên đã đăng ký vượt quá sỹ số dự kiến của lớp học phần, trùng với kết quả đã đăng ký học.

Trường hợp muốn hủy lớp học phần. Tại phía dưới màn hình thể hiện các lớp học phần đã đăng ký

Tại cột “Hủy” sinh viên chọn lớp học phần cần hủy sau đó nhấn nút “Hủy đăng ký”. Lưu ý, trong quá trình đăng ký sinh viên

không dùng các nút như Back, Forward :   trên trình duyệt IE hoặc FireFox
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5. Tra cứu điểm:

Mục đích: Sinh viên tra cứu kết quả học tập của mình.

Các bước thực hiện đăng ký học:

Bước 1: Sinh viên vào chức năng sau Tra cứu điểm. Màn hình sẽ hiển thị như hình vẽ phía dưới

6. Tra cứu chương trình học

Mục đích: Sinh viên tra cứu chương trình học bao gồm các môn học cần phải tích lũy để tốt nghiệp

Các bước thực hiện đăng ký học:

Bước 1: Sinh viên vào chức năng sau Chương trình học. Màn hình sẽ hiển thị như hình vẽ phía dưới
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7. Tra cứu điểm rèn luyện và xử lý học vụ

Mục đích: Sinh viên tra cứu thông tin liên quan đến rèn luyện. Thông tin về xét duyệt.Xử lý học vụ

Các bước thực hiện đăng ký học:

Bước 1: Sinh viên vào chức năng sau Tra cứu điểm rèn luyện và xử lý học vụ. Màn hình sẽ hiển thị như hình vẽ phía dưới
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