
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC TRONG HỌC KỲ HÈ 2018 
(Học trả nợ/cải thiện điểm/học vượt) 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Phú Xuân 

 - Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên 

 - Khoa/ngành/bộ môn: ...................................... 

Tôi tên là: ....................................................... Mã SV: .............................Điện thoại: ...............  

Học lớp: .......................................................... Khóa: ...............................Khoa: .......................  

Tôi viết đơn này kính đề nghị nhà trường cho phép được đăng ký học ở HK Hè 2018 (năm 

học 2017-2018) các học phần sau đây để trả nợ/cải thiện điểm/học vượt: 

TT Mã HP Tên học phần 
Số TC/ 

ĐVHT 

Lý do học 

(Trả nợ/Cải thiện/Vượt)  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Tổng số tín chỉ/ĐVHT:   ……………. 

Tôi cam đoan sẽ đóng học phí các học phần được nhà trường đồng ý mở lớp theo đúng quy định. 

Vậy kính đề nghị nhà trường tạo điều kiện để tôi được học các học phần đăng ký nói trên. 
 

Phần xét duyệt của khoa/ngành/bộ môn Huế, ngày …  tháng …  năm 20… 

 ....................................................................  (SV ký và ghi rõ họ tên) 

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 Huế, ngày …  tháng …  năm 20… Huế, ngày …  tháng …  năm 20… 

 Lãnh đạo khoa/ngành/bộ môn TL. HIỆU TRƯỞNG 

  Phòng Giáo vụ - CTSV 

  

 

 
 

 
 

* SV lưu ý (Kế hoạch chi tiết có ở VP khoa/ngành/bộ môn, phòng GV-CTSV hoặc trên website tín chỉ của trường): 

1. 15-27/6: SV làm đơn theo mẫu trên; Trình đơn cho khoa/ngành/BM phụ trách có ý kiến; Sau đó nộp đơn ở phòng GV-CTSV.  

2. 4-6/7: SV tạm nộp học phí các HP được nhà trường đồng ý cho học. Mức học phí cụ thể từng HP xem ở Thông báo tạm 

thu học phí các HP học trong HK Hè 2018 của trường (xem ở khoa/ngành/bộ môn, Tổ KTTC, website tín chỉ). 

 Lưu ý: Sau ngày 6/7, SV không nộp học phí sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách lớp học phần đã được duyệt. 

3. 16/7-19/8: Tổ chức giảng dạy các lớp HP đã được duyệt. SV chủ động theo dõi TKB các lớp để tham gia học đầy đủ. 

TKB xem tại VP Khoa/ngành/bộ môn hoặc nhận trực tiếp từ giảng viên giảng dạy. 

4. 27/8-9/9: Tổ chức thi kết thúc HP lần 1 và lần 2. 


