
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP 

Học kỳ: ……. Năm học: 20… - 20… 

 
Kính gửi: Phòng Đào tạo – Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn 

 

Em tên là:  ................................................................... Ngày sinh: ..................................  

Mã sinh viên:  ............................................................. Lớp sinh hoạt: ............................  

Điện thoại liên hệ: ................................ Email:………………………. ..........................  

Tổng số tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ: ………..tín chỉ 

Nay em viết đơn này để xin điều chỉnh đăng ký khối lượng học tập học kỳ ….. Cụ thể 

như sau: 

STT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Nhóm 

cũ 

Nhóm 

chuyển 
Ghi chú (*) 

1      

2      

3      

4      

5      

(*): SV ghi rõ nội dung cần điều chỉnh là đăng ký bổ sung, điều chỉnh nhóm học phần hoặc hủy nhóm học phần 

 Lý do điều chỉnh:  ............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Em xin chân thành cảm ơn. 

Ngày ... tháng ... năm 20.. Ngày ... tháng ... năm 20.. Ngày ... tháng ... năm 20.. 

DUYỆT CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

CỐ VẤN HỌC TẬP XÁC NHẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Lưu ý: Để đăng ký điều chỉnh khối lượng học tập sinh viên cần lưu ý: 

- Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời 

khóa biểu của các học phần đã đăng ký. 

- Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, 

tối đa được phép đăng ký học theo quy chế. 

- Đăng ký điều chỉnh theo mẫu và nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.  


