
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN  

Kính gửi: Phòng Đào tạo 

Tôi tên là : ............................................................................ Số thẻ sinh viên: .....................................  

Lớp sinh hoạt: ....................................  Ngành: ………………………………………………………. 

Tôi đã học đủ các học phần trong chương trình đào tạo và đủ mức điểm yêu cầu để được xét công 

nhận tốt nghiệp. Nay tôi xin hủy học phần đang đăng ký học cải thiện: 

TT Mã lớp học phần xin hủy Tên lớp học phần 

   

   

   

 

Tôi cam kết rằng, khi được chấp thuận cho hủy học phần, tôi chấp nhận mình không thuộc diện được 

xét học bổng và không được nhận lại học phí đã đóng. 

Đà Nẵng, ngày ....... tháng ..... năm 201 ...... 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

Lưu ý đối với sinh viên làm đơn này: 
Sinh viên xem thông tin chi tiết trong tài khoản của mình tại website và điền đúng thông tin liên quan. Gạch 

chéo 1 gạch ở những dòng thừa trong mỗi bảng phía trên. 

 

 

Kiểm tra và xử lý của Phòng Đào tạo: 

Chuyên viên đã kiểm tra và hủy ….. học phần, như đánh dấu ở trên cho sinh viên. 

Họ tên và chữ ký của chuyên viên được giao nhiệm vụ xử lý  Lãnh đạo PĐT duyệt 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN TỰ CHỌN  

Kính gửi: Phòng Đào tạo 

Tôi tên là : ............................................................................ Số thẻ sinh viên: .....................................  

Lớp sinh hoạt: ....................................  Ngành: ………………………………………………………. 

Tôi đã học quá số tín chỉ tự chọn yêu cầu của chương trình đào tạo. Nay tôi xin: 

A. Hủy bớt học phần tự chọn đã học có điểm D vượt quá số tín chỉ tự chọn yêu cầu: 

TT Mã học phần Tên học phần Mã lớp HP xin hủy Điểm 

     

     

     

 

B. Hủy học phần tự chọn đang học ở học kỳ cuối vượt quá số tín chỉ tự chọn yêu cầu:  

TT Mã học phần Tên học phần 
Mã lớp HP đang học, 

nay xin hủy 

Điểm đạt ở 

kỳ trước 

     

     

Tôi cam kết rằng: 

- Khi được chấp thuận cho hủy học phần thuộc mục A thì không xét lại học bổng ở học kỳ mà tôi 

học học phần được hủy; 

- Khi được chấp thuận cho hủy học phần thuộc mục B, tôi chấp nhận mình không thuộc diện được 

xét học bổng và không được nhận lại học phí đã đóng. 

Đà Nẵng, ngày ....... tháng ..... năm 201 ...... 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

Lưu ý đối với sinh viên làm đơn này: 

Chỉ đến học kỳ cuối, trước khi Trường xét tốt nghiệp thì sinh viên mới xin hủy học phần tự chọn. Sinh 

viên xem thông tin chi tiết trong tài khoản của mình tại website và điền đúng thông tin liên quan, tùy theo học 

phần xin hủy thuộc mục A hay B. Gạch chéo 1 gạch ở những dòng thừa trong mỗi bảng phía trên. 

 

Kiểm tra và xử lý của Phòng Đào tạo: 

Chuyên viên đã kiểm tra và hủy ….. học phần thuộc mục A và ….. học phần thuộc mục B, như đánh 

dấu ở trên cho sinh viên. 

Họ tên và chữ ký của chuyên viên được giao nhiệm vụ xử lý  Lãnh đạo PĐT duyệt 

 

 

 


