
LƯU Ý 

VỀ CÁC LOẠI ĐƠN/ PHIẾU PHẢI LẬP TRỰC TIẾP TỪ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 

 

A. Khi cần, sinh viên chính quy phải đăng nhập hệ thống thông tin sinh viên (website 

http://daotao.dut.udn.vn/sv) bằng tài khoản cá nhân của mình để lập các loại đơn: 

1. Đơn xin trở lại học tập; 

2. Đơn đề nghị xét học bổng (đối với SV có điểm TBCHB cao nhưng khối lượng 

học tập không đủ mức quy định, do học vượt ở các kỳ trước); 

3. Đơn xin làm lại thẻ sinh viên; 

4. Đơn xin hoãn đóng học phí; 

5. Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình; 

6. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp; 

7. Đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp; 

8. Đơn xin ngừng học tạm thời vì lý do cá nhân. 

 

B. Khi cần làm thủ tục thanh toán ra trường, sinh viên chính quy phải: 

1. Thanh toán các khoản nợ học phí, lệ phí; 

2. Đóng Đoàn phí, nếu là Đoàn viên; 

3. Trả tài liệu mượn của Trung tâm thông tin-học liệu; 

4. Đăng nhập hệ thống đánh giá khóa học (website http://daotao.dut.udn.vn/pa) 

bằng tài khoản cá nhân của mình để: 

a. Đánh giá khóa học; 

b. Lập “Phiếu đề nghị thanh toán ra trường” 

5. Trả tài liệu mượn của khoa, giảng viên; 

6. Hoàn thành trách nhiệm đối với lớp. 

 

Chú ý:  

- Chỉ có sinh viên đã học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo 

+ đủ điểm trung bình chung tích lũy + có đủ các chứng chỉ yêu cầu và 

trong khoảng thời gian quy định của Nhà trường (theo thông báo ở cuối 

mỗi học kỳ) thì mới có thể thực hiện đánh giá khóa học; 

- Các sinh viên chính quy đã được công nhận tốt nghiệp từ trước học kỳ 2 

năm học 2014-2015 nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp thì sử dụng mẫu 

“Phiếu đề nghị thanh toán ra trường” cũ. 
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