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PHỤ LỤC 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN KHÔNG HỌC LỚP TIẾNG ANH & CAM KẾT 

 Kính gửi:  
- Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa 
- Văn phòng Chương trình tiên tiến 

 

Em tên là: …………………………………………. Sinh ngày: ……/……/19………… 

CMND số: ………………………Số thẻ SV: …………………. Lớp: ………………… 

Điện thoại: …………………………. Địa chỉ: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Em thuộc diện chưa đạt “Chuẩn tiếng Anh đầu khóa” theo quy định của Trường về “Yêu 
cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên Chương trình tiên tiến trình độ đại học” được 
ban hành kèm theo Quyết định số  ……./QĐ-ĐHBK ngày …../…../2016 của Hiệu 
trưởng trường Đại học Bách khoa. 

Em làm đơn này kính báo Ban Giám hiệu và Văn phòng Chương trình tiên tiến rằng vì 
lý do cá nhân nên em không tham dự lớp Tiếng Anh do nhà trường tổ chức cho các sinh 
viên mới nhập học chưa đạt “Chuẩn tiếng Anh đầu khóa”. 

Em đã đọc kỹ và hiểu rõ Quy định nói trên của Trường và cam kết hoàn toàn chịu trách 
nhiệm nếu em không đủ năng lực tiếng Anh để theo học Chương trình tiên tiến. 

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 201… 
Họ tên và chữ ký của sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

Ý kiến xác nhận và chữ ký của phụ huynh sinh viên 

………………………………………………………………………...………………… 

………………………………………………………………………...………………… 

………………………………………………………………………...………………… 

Số điện thoại của phụ huynh: …………………………………………...……………… 
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PHỤ LỤC 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN CAM KẾT  
“Đạt chuẩn tiếng Anh cuối khoá để thực hiện Capstone Project" 

 

 Kính gửi:  
- Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa 
- Văn phòng Chương trình tiên tiến 

 

Em tên là: …………………………………………. Sinh ngày: ……/……/19…. 

CMND số: ……………………………… Số thẻ SV: …………………. Lớp: …………. 

Điện thoại: …………………………. Địa chỉ: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Đến ngày .…./……/201…., Trường xét cho sinh viên Chương trình tiên tiến thực hiện 
Capstone Project nhưng em chưa có chứng chỉ Tiếng Anh với mức đạt “Chuẩn tiếng 
Anh cuối khóa” theo quy định của Trường về “Yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh 
viên Chương trình tiên tiến trình độ đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số       
……/QĐ-ĐHBK ngày  ……/……/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa. 

Em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu cho phép em tạm thời được thực hiện 
Capstone Project và em cam kết sẽ bổ sung đủ chứng chỉ hợp lệ trong vòng 30 ngày (kể 
từ khi bắt đầu đợt Capstone Project ở học kỳ này). Nếu quá thời hạn này mà không bổ 
sung được chứng chỉ hợp lệ thì em phải dừng Capstone Project và phải chịu trách nhiệm 
giải quyết tất cả những phát sinh liên quan (đền bù kinh phí mà Trường và đối tác của 
Trường triển khai Capstone Project). 

Trân trọng cảm ơn sự xem xét của Nhà trường. 

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 201… 
Họ tên và chữ ký của sinh viên làm đơn 
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