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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN 

  

Kính gửi:  - Giảng viên Cố vấn học tập 

   - Phòng Đào tạo 

 

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

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

Tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo cho phép đăng ký học phần học kỳ………. 

năm học……………………gồm các học phần sau:  

 

TT Mã HP Tên học phần  Số TC Đăng ký học với lớp  Khóa Ghi chú 

vd ENG 2011 Tiếng Anh 2 3 Tiếng Anh 2-A K18  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Tổng số tín chỉ đăng ký    

 

Lý do  đăng ký (đánh dấu X vào lý do đăng ký ): 

□ Đăng ký lần đầu (do không đăng ký được trên hệ thống đào tạo) 

□ Đăng ký bổ sung (do không đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu quy định ở mỗi học kỳ) .  

Tổng số tín chỉ đã đăng ký thành công trên hệ thống đào tạo: ………….tín chỉ 

□ Đăng ký học lại: Tổng số tín chỉ đã đăng ký học chính khóa là……………….. tín chỉ 

□ Đăng ký học vượt: Tổng số tín chỉ đã đăng ký học chính khóa là……………... tín chỉ 

□ Đăng ký học cải thiện điểm: Số tín chỉ đã đăng ký học chính khóa là:…………. tín chỉ 

Vậy kính đề nghị Phòng Đào Tạo bố trí cho tôi được đăng ký các học phần trên. 

 

Phòng Đào tạo Ý kiến của GV CVHT Huế, ngày     tháng    năm 202…. 

 (về góc độ chuyên môn ghi rõ ý kiến) Người làm đơn 

                                                                                       

  



03.43-BM/ĐT/PXU                                                                                           Lần ban hành/sửa đổi: 1/2 

 

 

 
 

Phần dành cho sinh viên học vượt:  

 

Xác nhận của Phòng Tổng hợp:  

Sinh viên đã đăng ký …….…học phần với tổng số:………….tín chỉ 

Sinh viên đã nộp số tiền là: ……………………...đồng 

(Bằng chữ:………………..…………………………………………………………..) 

            

  ............., ngày........tháng.....năm........ 

 

          (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

       

                            

 

                   

 

                                                                                           


