ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

ĐƠN XIN CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm
- Phòng Đào tạo đại học

Họ và tên:..................................................................MSSV:........L......................... .
Ngày sinh:.......................................Nơi sinh:.................... .......................................
Là sinh viên lớp:..................................................Thuộc Khoa:.................................
Khóa tuyển sinh..................................................Số điện thoại:. ...............................
Hiện nay, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo của ngành học nhưng chưa
muốn tham dự xét tốt nghiệp với lý do như sau:
- Sẽ học cải thiện điểm vào các học kỳ sau:
- Đang học cải thiện điểm:
(Sinh viên đánh dấu √ vào ô tương ứng)
Kính đề nghị Ban Giám hiệu và Phòng Đào tạo đại học Trường Đại học Nông
Lâm chưa xét tốt nghiệp cho tôi.
Xin chân thành cảm ơn.
Xác nhận của Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thừa Thiên Huế, ngày .... tháng ..... năm.....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
-

Đơn này chỉ dùng cho sinh viên cuối khóa.
Các khiếu nại với lý do nhờ người khác làm đơn chưa xét tốt nghiệp, nộp không đúng thời gian quy
định, phiếu không có chữ ký xác nhận của CVHT đều không đ ược giải quyết.
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ĐƠN XIN HỦY KẾT QUẢ NHỮNG HỌC PHẦN Đ Ã HỌC DƯ
Họ và tên:..................................................................MSSV:...... ..L..........................
Ngày sinh:.......................................Nơi sinh:............................... ............................
Là sinh viên lớp:.......................................................Thuộc Khoa:. ...........................
Khóa tuyển sinh........................................................Số điện thoại:. .........................
Các học phần tự chọn xin hủy kết quả do học dư:
Số
TT

Mã
học phần

Số
TC

Tên học phần

Điểm
học
phần

Ghi chú

1
2
3
4
5
Tổng số học phần xin hủy kết quả: .........
Tổng số tín chỉ xin hủy kết quả: .............
Xác nhận của Cố vấn học tập
(Số HP:........; Số TC:.......... xin hủy kết quả)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thừa Thiên Huế, ngày .... tháng ..... năm.....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phòng Đào tạo ĐH

Ghi chú:
-

Đơn này chỉ dùng cho sinh viên cuối khóa.
Các khiếu nại với lý do nhờ người khác làm đơn xin hủy kết quả những học phần đ ã học dư, nộp không
đúng thời gian quy định, phiếu không có chữ ký xác nhận của CVHT đều không đ ược giải quyết.
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ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
VÀ KHÔNG TÍNH KẾT QUẢ ĐANG HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm
- Phòng Đào tạo đại học

Họ và tên:..................................................................MSSV:........ L..........................
Ngày sinh:.......................................Nơi sinh:...........................................................
Là sinh viên lớp:.......................................................Thuộc Khoa:. ...........................
Khóa tuyển sinh........................................................S ố điện thoại:..........................
1. Hiện nay, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo của ngành học với kết quả cụ
thể như sau:
- Tổng số tín chỉ đã tích lũy (đạt các điểm A, B, C, D):..... .......TC
- Điểm trung bình chung tích lũy (hệ 4):..................
2. Đề nghị Phòng Đào tạo ĐH không tính kết quả học phần đang học cải thiện:
Số
Mã
TT học phần

Tên học phần

Nhóm

Số
TC

1
2
3

Theo các quy định hiện hành về đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tôi đã đủ điều kiện
để được xét công nhận tốt nghiệp ng ành:................................................................. .........
Kính đề nghị Ban Giám hiệu Tr ường Đại học Nông Lâm xét đề nghị công nhận
tốt nghiệp cho tôi trong năm học 2014 - 2015.
Xin chân thành cảm ơn.
Thừa Thiên Huế, ngày ...... tháng ........ năm.......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
-

Đơn này chỉ dùng cho sinh viên cuối khóa.
Các khiếu nại với lý do nhờ người khác làm đơn, nộp không đúng thời gian quy định, đều không được
giải quyết.
Sinh viên điền đầy đủ thông tin và nộp tại Phòng Đào tạo đại học.

