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I. Hướng dẫn tải app PTIT S-link trên điện thoại Android và iOS 

1. Điện thoại Android 
 

Hướng dẫn nhanh 

Truy cập đường dẫn https://bitly.com.vn/h9watu  > Xác nhận tải xuống > Sau khi cài 

đặt xong, bấm mở ứng dụng. 

Hướng dẫn chi tiết 

- Bước 1: Truy cập đường dẫn https://bitly.com.vn/h9watu   

- Bước 2: Chọn install (hoặc cài đặt).  

- Bước 3: Sau khi tải xong, mở ứng dụng và đăng nhập (Hình 2).  

 

  
Hình 1 Hình 2 

 

 

https://bitly.com.vn/h9watu
https://bitly.com.vn/h9watu
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2. Điện thoại iOS 
 

Hướng dẫn nhanh 

Truy cập đường dẫn https://bitly.com.vn/7vhew8 > Xác nhận tải xuống > Sau khi cài đặt 

xong, bấm mở ứng dụng. 

Hướng dẫn chi tiết 

- Bước 1: Truy cập đường dẫn https://bitly.com.vn/7vhew8 

- Bước 2: Chọn tải xuống (hình đám mây) (Hình 3). 

- Bước 3: Sau khi tải xuống, mở ứng dụng và đăng nhập (Hình 4). 

-  

  
Hình 3 Hình 4 

 

  

https://bitly.com.vn/7vhew8
https://bitly.com.vn/7vhew8
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II. Hướng dẫn đăng nhập 

- Tài khoản đăng nhập: Sinh viên sử dụng tài khoản đăng nhập trên trang qldt.ptit.edu.vn 

- Trường hợp phát sinh: Nếu sinh viên quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng lên trang 

qldt.ptit.edu.vn để lấy lại mật khẩu. 

III. Hướng dẫn sử dụng 

1. Trang chủ 

  

Hình 5 Hình 6 

Màn hình chính hiển thị các chức năng: 

- Thông tin chung 

- Thời khoá biểu 

- Tin tức 

- Góc học tập 

- Danh sách lớp 

- Phản hồi 

- Văn bản hướng dẫn 

- Khảo sát 

- Lớp hành chính 

 

- ICPC 

- Khai báo sức khỏe 

- Sự kiện 

- Đăng xuất 
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2. Thông tin cá nhân 

Thông tin chung cho phép người dùng xem thông tin cá nhân của tài khoản của mình. 

Bên cạnh đó còn có một số chức năng/tiện ích bổ sung: 

- Chỉnh sửa thông tin cá nhân 

- Đăng ký vân tay sử dụng thay cho tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập 

Để xem thông tin cá nhân của sinh viên, nhấn vào ảnh đại diện phía góc trên bên trái màn 

hình điện thoại.  

 

Hình 7 

Thông tin hiển thị gồm: 

- Ảnh đại diện 

- Ảnh bìa 

- Tài khoản 

- Họ và tên 

- Giới tính 

- Số điện thoại 

- Email 

- CMT/CCCD 

- Ngày sinh 

- Địa chỉ hiện nay 

- Đăng ký vân tay 

- SĐT liên lạc khác (khi cần) 
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2.1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân 
 

- Bước 1: Chọn Chỉnh sửa ở cuối màn hình Tài khoản (Hình 7). 

- Bước 2: Chỉnh sửa thông tin cần thiết (Hình 8). 

Lưu ý: Sinh viên chỉ được phép chỉnh sửa những thông tin sau:  

 

- Số điện thoại 

- SĐT liên lạc khác (khi cần) 

- CMT/CCCD 

- Địa chỉ hiện nay 

 

- Bước 3: Nhấn Hoàn tất để cập nhật những thông tin vừa sửa vào hệ thống. 

  

Hình 8 Hình 9 
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2.2. Đăng ký vân tay 

- Bước 1: Sinh viên click vào Đăng ký vân tay/Face ID (Hình 10). 

- Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện xác thực vân tay bằng Touch ID. Sinh viên 

chạm vào cảm biến vân tay để lưu vân tay của mình (Hình 11). 

  

Hình 10 Hình 11 

- Bước 3: Sinh viên nhập mật khẩu đăng nhập để hoàn thiện bước đăng ký vân tay/face 

và nhấn Xác thực. Mật khẩu ở đây chính là mật khẩu tài khoản của sinh viên trên 

trang qldt.ptit.edu.vn. 

 

Hình 12 
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- Bước 4: Hệ thống kiểm tra xác thực và thông báo tình trạng đăng ký tới người dùng. 

Sau khi đăng ký vân tay/face, sinh viên có thể sử dụng vân tay đã đăng ký để đăng nhập. 

3. Thông báo 
 

Khi có thông báo mới gửi từ hệ thống hoặc giảng viên, sinh viên sẽ nhận được thông báo 

qua phần notification ở điện thoại. 

- Bước 1: Chọn biểu tượng thông báo (hình quả chuông) ở góc trên bên phải màn hình 

(Hình 13). 

- Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách thông báo theo các loại: Thông báo chung, Lớp 

tín chỉ, Lớp hành chính ở thanh trên cùng (Hình 14). 

-  

 

 

Hình 13 Hình 14 
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- Bước 3: Sinh viên chọn một loại thông báo. Hệ thống sẽ hiển thị các thông báo của 

loại thông báo mà sinh viên vừa chọn.  

- Bước 4: Chọn 1 thông báo cần xem (Hình 15).  

Thông báo chi tiết hiển thị gồm: Tiêu đề, ngày gửi, nội dung thông báo và người gửi 

(Hình 16).  

Sinh viên chỉ được quyền nhận và xem thông báo, không được xóa hoặc chỉnh sửa 

nội dung thông báo. 

 

 

 

Hình 15 Hình 16 
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4. Thông tin chung 

Thông tin chung là một bài viết giới thiệu tổng quan về cơ sở đào tạo.  

Để xem bài viết chung, Sinh viên mở ứng dụng, chọn mục Thông tin chung trên màn hình 

ngoài trang chủ (Hình 17).  

Sinh viên chỉ được xem Thông tin chung mà không được chỉnh sửa hoặc xóa (Hình 18). 

 
 

Hình 17 Hình 18 
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5. Thời khóa biểu 

- Bước 1: Chọn mục Thời khóa biểu trên màn hình điện thoại (Hình 19). Màn hình 

sẽ hiển thị thời khoá biểu của sinh viên. Lịch được chia làm hai loại Lịch theo tháng, Lịch 

theo tuần. 

 
 

Hình 19 Hình 20 

- Bước 2: Trên lịch tháng được chia thành 2 phần: Phần được bôi xanh là ngày có lịch 

học và không bôi xanh là ngày không có lịch học. Sinh viên chọn vào 1 ngày cần xem lịch. 

Thời khóa biểu sẽ hiển thị phía dưới màn hình (Hình 20). 

Thời khóa biểu chi tiết bao gồm: Tiết; Tên môn học; Thời gian và Địa điểm học tập. 

- Bước 3: Sinh viên chọn lịch theo tuần, màn hình sẽ hiển thị thời khóa biểu trong 

tuần học. 

Thời khóa biểu chi tiết bao gồm: Thời gian học, Tiết, Mã lớp, Phòng. 
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Để xem lịch học của các tháng/các tuần khác, Sinh viên chọn vào 2 mũi tên bên cạnh 

tháng/tuần hiện tại phía trên màn hình. Mũi tên hướng về bên phải là tháng/tuần tiếp theo, 

mũi tên hướng về bên trái là xem tháng/tuần trước đó (Hình 21 & Hình 22). 

  

Hình 21 Hình 22 

 

5.2. Sự kiện (xem mục 15) 
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6. Tin tức 

Sinh viên có thể xem các tin tức được đăng từ Quản trị viên Học viện. 

- Bước 1: Chọn chức năng Tin tức trên màn hình trang chủ (Hình 23). 

 

Hình 23 

- Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện xem tin tức với các tab phía trên là loại tin tức (Hình 

24). 

- Bước 3: Chọn vào tin tức muốn xem. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết tin tức đó (Hình 25) 

  

Hình 24 Hình 25 
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7. Góc học tập 

Góc học tập cho phép sinh viên xem được điểm các kỳ và quá trình học tập của bản thân. 

7.1. Môn học 

Sinh viên nắm được tình hình học tập qua từng kỳ. 

Thông tin chi tiết được thể hiện qua các nội dung: (Hình 26) 

- Kỳ học 

- Tổng số tín chỉ trong kỳ 

- Điểm tổng kết 

- Điểm GPA 

- Số TC hoàn thành  

- Số TC chưa đạt 

- Danh sách học phần – số tín chỉ - điểm tổng 

kết từng học phần. 

 

 

Hình 26 
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7.2.  Điểm Thi 

Điểm thi học kỳ của các môn sẽ được hiển thị khi Phòng khảo thí cập nhật lên, để xem 

điểm thi bấm vào môn muốn xem điểm (Hình 27), mỗi môn học sẽ có phần đánh giá 

Giảng Viên, sinh viên phải lựa chọn đánh giá Giảng Viên của mỗi môn học xong mới 

xem được điểm thi (Hình 28). 

  

Hình 27 Hình 28 

- Bước 1: Sau khi bấm vào môn cần xem điểm thi màn hình sẽ hiển thị POPUP đánh 

giá Giảng Viên, sinh viên chọn OK để bắt đầu đánh giá (Hình 29). 

 

Hình 29 
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- Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị danh sách câu hỏi đánh giá, sinh viên thực hiện trả 

lời tất cả các câu hỏi trong bài đánh giá (Hình 30). 

 

Hình 30 

- Bước 3: Nhấn Nộp đánh giá để gửi kết quả (Hình 31). Các ý kiến hoặc nhận xét 

khác sinh viên có thể nhập trong phần Các ý kiến khác. 

 

Hình 31 
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- Bước 4: Sau khi gửi đánh giá thành công, sinh viên hoàn toàn có thể xem điểm của 

môn học đang chọn (Hình 32). 

 

Hình 32 

Dưới môn học sinh viên vừa đánh giá sẽ hiển thị kết quả xác nhận bạn đã đánh giá Giảng 

Viên bộ môn đó (Hình 33). Bạn chỉ cần nhấn vào môn học đó, nếu đã cập nhật điểm thì 

màn hình sẽ hiển thị tất cả các đầu điểm của môn học đó trong học kỳ đang chọn. 

 

Hình 33 
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8. Danh sách lớp 

Danh sách lớp là 1 danh sách tổng hợp các lớp tín chỉ mà sinh viên theo học trong kỳ học 

hiện tại. 

- Bước 1: Chọn mục Danh sách lớp trên trang chủ (Hình 34).  

Màn hình sẽ hiển thị các lớp môn học trong kỳ đang chọn của sinh viên. Đồng thời 

sinh viên có thể chat với giảng viên của môn học đó. Lịch sử tin nhắn sẽ được lưu trong 

phần app Messenger (Hình 35). 

  

Hình 34 Hình 35 

- Bước 2: Chọn học kỳ và lớp mong muốn. 

Màn hình hiển thị 3 sự lựa chọn: Danh sách sinh viên, Nội dung cần chuẩn bị, Học 

liệu số. 
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- Bước 3: Chọn mục muốn xem.              

+ Danh sách sinh viên: sẽ hiển thị thông tin giảng viên và các sinh viên cùng lớp. 

Sinh viên có thể thao tác gọi điện hoặc chat messenger với người bất kỳ. 

+ Nội dung cần chuẩn bị: sẽ là những yêu cầu từ Giảng Viên gửi đến sinh viên cho 

tiết học hôm đó. 

+ Học liệu số: sẽ là tất cả những tài liệu của môn học đó được cung cấp bởi Giảng 

Viên chuyên trách. 

9. Phản hồi 

Sinh viên có thể gửi phản hồi trực tiếp tới nhà trường thông qua phần Phản hồi trên ứng 

dụng PTIT S-Link. Chức năng phản hồi gồm 2 phần: Phần Phản hồi và Câu hỏi của tôi. 

9.1. Phản hồi (Gửi phản hồi) 

- Bước 1: Chọn chức năng Phản hồi trên màn hình trang chủ (Hình 36). 

  

Hình 36 Hình 37 
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- Bước 2: Sinh viên nhập nội dung câu hỏi hoặc tâm tư nguyện vọng của mình vào 

phần Nội dung (Hình 37). 

- Bước 3: Nhấn Gửi phản hồi ở cuối màn hình. Sau khi gửi, Quản trị viên sẽ nhận 

được và trả lời lại câu hỏi của Sinh viên. 

9.2. Xem lại lịch sử phản hồi 

a. Các câu đã được trả lời 

Các câu hỏi đã được Quản trị viên trả lời sẽ tự động hiển thị trong mục này. 

- Bước 1: Chọn mục Các câu đã được trả lời. Một danh sách các câu hỏi của sinh 

viên được hiển thị trên màn hình. 

- Bước 2: Chọn câu hỏi cần xem, câu trả lời từ Quản trị viên sẽ hiển thị phía dưới. 

b. Các câu chưa được trả lời 

Các câu hỏi chưa được Quản trị viên trả lời sẽ được liệt kê tại đây (Hình 38). 

 

Hình 38 
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10. Văn bản hướng dẫn 

Văn bản hướng dẫn là những văn bản, mẫu đơn, biểu mẫu được nhà trường cung cấp. Sinh 

viên có thể tra cứu, tải về và nộp cho trường. 

- Bước 1: Chọn chức năng Văn bản hướng dẫn trên màn hình trang chủ (Hình 39). 

- Bước 2: Chọn loại văn bản cần tra cứu (Hình 40). 

- Bước 3: Chọn vào tài liệu cần tải về. Thông tin chi tiết của tài liệu đó được hiển thị 

ra màn hình. Sinh viên có thể tải tài liệu về thiết bị của mình. 

 

 

Hình 39 Hình 40 
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11. Khảo sát 

Khi nhận được thông báo về cuộc khảo sát, Sinh viên vào ứng dụng, chọn mục Khảo sát 

và bắt đầu thực hiện khảo sát (Hình 41). 

 

Hình 41 

- Bước 1: Chọn Khảo sát cần thực hiện (Hình 42). 

 

Hình 42 
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- Bước 2: Màn hình hiển thị tên cuộc khảo sát. Sinh viên chọn Bắt đầu để bắt đầu 

thực hiện khảo sát (Hình 43). 

 

Hình 43 

- Bước 3: Thực hiện khảo sát (Hình 44). 

 

Hình 44 
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- Bước 4: Chọn Hoàn tất để gửi khảo sát. Nếu không trong thời gian thực hiện khảo 

sát thì hiện thông báo (Hình 45). 

 

Hình 45 

12. Lớp hành chính 

Lớp hành chính là lớp sinh viên được phân từ khi bắt đầu tham gia học tập tại cơ sở đào 

tạo. 

Trong chức năng Lớp hành chính, sinh viên có thể thực hiện các thao tác: (Hình 46) 

- Xem thông tin chung của lớp 

- Chat trong nhóm lớp (biểu tượng messenger) 

- Xem và đánh giá kết quả rèn luyện 

- Xem và đăng ký học phần 

 

Hình 46 
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12.1. Thông tin chung 

Thông tin chung là danh sách giảng viên và sinh viên của lớp hành chính của sinh viên. 

Tương tự như Danh sách lớp, sinh viên có thể gọi/chat với giảng viên, sinh viên trong lớp 

(Hình 47). 

 

Hình  47 

12.2. Kết quả rèn luyện 

Kết quả rèn luyện là chức năng cho phép sinh viên xem các bản đánh giá rèn luyện qua các 

kỳ và gửi bản đánh giá kết quả rèn luyện khi đang trong đợt đánh giá. 

a. Đánh giá kết quả rèn luyện (Hình 48) 

Khi đang trong đợt đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên sẽ thấy thông báo Đánh giá 

ngay ở đầu màn hình. 

 

Hình 48 
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- Bước 1: Sinh viên chọn nút Đánh giá ngay trên màn hình điện thoại (Hình 49).  

 

Hình 49 

- Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện cho phép sinh viên điền form đánh giá kết quả 

rèn luyện. 

b. Xem đánh giá kết quả rèn luyện 

Màn hình hiển thị danh sách các bản kết quả rèn luyện qua từng kỳ. Sinh viên click vào nút 

Xem chi tiết ở kỳ học cần xem để xem bản đánh giá kết quả rèn luyện của kỳ đó (Hình 50). 

 

Hình 50 
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12.3. Đăng ký học phần 

Chức năng cho phép sinh viên đăng ký học phần cho kỳ học mới. 

- Bước 1: Sinh viên chọn chức năng Đăng ký học phần, màn hình hiển thị thông tin 

đăng ký học phần cho sinh viên (Hình 51). 

- Bước 2: Sinh viên chọn mục Thêm học phần trên màn hình Đăng ký học phần 

(Hình 52). Màn hình hiển thị danh sách các môn học, sinh viên chọn môn học cần đăng ký 

và sau đó xác nhận Thêm học phần (Hình 54 & Hình 54). 

 

 

Hình 51 Hình 52 
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Hình 53 Hình 54 

 

Ngoài màn hình Đăng ký học phần. mục Tổng số tín chỉ sẽ tự động cập nhật tổng số tín 

chỉ của các môn sinh viên vừa đăng ký. 

- Bước 3: Trên màn hình Đăng ký học phần, chọn Xác nhận của cố vấn học tập và 

nhấn nút Gửi phiếu đăng ký học phần. 

Sau khi gửi đăng ký học phần, đơn đăng ký của sinh viên sẽ chờ giảng viên xác nhận và 

gửi về nhà trường. 
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13. ICPC 

ICPC-PTIT là một chức năng liên kết với hệ thống icpc.ptit.edu.vn để cập nhật kết quả ôn 

luyện, làm bài của sinh viên (Hình 55). 

Tất cả các kết quả bài làm của sinh viên trên trang icpc.ptit.edu.vn sẽ thể hiện trên app, 

sinh viên có thể xem các thông tin theo từng kỳ học, môn học (Hình 56). 

  

Hình 55 Hình 56 

Trong trường hợp sinh viên nào không có tài khoản ICPC thì màn hình sẽ hiển thị link để 

sinh viên đăng ký. 

14. Khai báo sức khỏe 

Gồm 2 chức năng là Khai báo sức khỏe và Khai báo cách ly. 

14.1. Khai báo sức khỏe (Hình 57) 

Sinh viên thực hiện khai báo sức khỏe trên app và gửi về hệ thống, Quản trị viên nhận 

và kiểm soát, theo dõi được tình hình sức khỏe của sinh viên thuộc cơ sở đào tạo. 

- Bước 1: Chọn mục Khai báo sức khỏe trên màn hình ngoài trang chủ. 

- Bước 2: Lựa chọn các tình trạng sức khỏe hiện tại của người dùng.  
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Lưu ý:  

 + Nếu không có triệu chứng gì thì không tích mà chỉ cần Gửi thông tin, hệ thống sẽ 

tự hiểu là người dùng này có sức khỏe bình thường. 

 + Nếu Sốt, người dùng cần ghi sốt bao nhiêu độ. 

Sau khi gửi khai báo sức khỏe, lịch sử theo dõi sẽ được hiển thị phía dưới bao gồm: 

Ngày giờ gửi khai báo; Thông tin sức khỏe chi tiết; Đánh giá sức khỏe sơ bộ. 

 

Hình 57 

14.2. Khai báo cách ly (Hình 58) 

Tương tự như Khai báo sức khỏe, sinh viên thực hiện khai báo cách ly theo các bước sau: 

- Bước 1: Chọn mục Khai báo cách ly. 

- Bước 2: Chọn Tình trạng cách ly. 

Lưu ý: + Nếu tình trạng đang bị cách ly, người dùng cần nhập các thông tin: Ngày bắt đầu 

cách ly; Số ngày cách ly, chọn Hình thức cách ly (Cách ly tại nhà/Cách ly tập trung) và 

nhập Ghi chú. 
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+ Nếu chọn Đã kết thúc cách ly, người dùng cần nhập thêm Ghi chú (Về tình trạng 

 sức khỏe, số ngày cách ly…) 

- Bước 3: Gửi thông tin lên hệ thống 

Người dùng có thể theo dõi lịch sử cách ly của mình ở phần Lịch sử theo dõi cách ly. 

Các thông tin chi tiết bao gồm: Ngày giờ gửi khai báo cách ly; Ghi chú và đánh giá sơ bộ 

về tình trạng sức khỏe của người dùng.  

 

Hình 58 

15. Sự kiện 

Sinh viên có thể tạo sự kiện và xem những sự kiện đã tạo ở mục Sự kiện trên ứng dụng 

S-Link PTIT. Chọn mục Sự kiện trên điện thoại, màn hình hiển thị hai mục Tạo sự kiện, 

và Danh sách sự kiện. 

15.1. Danh sách sự kiện (Hình 59) 

Danh sách sự kiện nhằm mục đích giúp sinh viên hệ thống lại tất cả các sự kiện được tạo 

mà có liên quan đến sinh viên đó. Tất cả các sự kiện bao gồm: Sự kiện chung, Lớp tín chỉ, 

Lớp hành chính, Sự kiện của tôi. 

- Bước 1: Sinh viên chọn tab Danh sách sự kiện trên màn hình Sự kiện. 

- Bước 2: Sinh viên chọn loại sự kiện cần xem trên danh sách. 
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Sau khi chọn loại sự kiện, danh sách các sự kiện thuộc loại đó sẽ hiển thị trên màn hình. 

 

Hình 59 

15.2. Tạo sự kiện (Hình 60) 

Sự kiện được tạo mới có thể coi như là 1 công việc cần làm mà sinh viên cần lưu lại. 

- Bước 1: Sinh viên click vào nút dấu cộng  trên màn hình thời khoá biểu (áp dụng 

khi sinh viên muốn tạo sự kiện trong chức năng Thời khóa biểu). 

- Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện gồm: Tên sự kiện; Địa điểm; Thời gian; Ghi 

chú. 

Sinh viên thực hiện điền các thông tin cần thiết và nhấn nút Hoàn thành. 

Các sự kiện được thêm sẽ hiển thị theo lịch (lịch tháng/lịch tuần) và chỉ có Sinh viên đó 

mới xem được. Khi sinh viên tự tạo sự kiện, tức là sự kiện đó là Sự kiện của tôi. 

 

Hình 60 
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16. Đăng xuất 
 

Muốn đăng xuất khỏi ứng dụng sinh viên ấn vào mục Đăng xuất trên giao diện màn hình 

chính (Hình 61). 

Sau khi đăng xuất màn hình điện thoại sẽ trở về giao diện đăng nhập (Hình 62). 

 
 

Hình 61 Hình 62 

 

  


