BỘ CÔNG THƯƠNG

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

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
KHOA/VIỆN ………..…………………………..

Em tên là:……………………………..…………..... Mã sinh viên:…...………………………
Ngày sinh:……./..…../…...………………………… Nơi sinh:….…………………………….
Hiện đang học lớp:……...…………………………. Ngành:………………………………….
Số điện thoại:……………………………………….

Nay em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và các Khoa/Viện xem
xét cho em được chuyển điểm các môn học sau.
Lý do: ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Số đvht/tín chỉ
TT

Môn học/học phần

Đã
được
học

Chương
trình đào
tạo khóa
mới

Điểm

Khoa/Viện ký duyệt

1
2
3
4
(Kèm theo bảng điểm gốc của khóa cũ đã học và chương trình đào tạo của khóa mới do
Khoa/Viện cung cấp)
Lưu ý: Bảng điểm phải có dấu đỏ hoặc bản công chứng
Ghi chú : Môn xin được xét chuyển điểm phải có cùng tên môn, nội dung, khối lượng và cấu trúc kiến thức bằng hoặc
cao hơn chương trình sẽ học.

(*) Trường hợp có nhiều môn, sinh viên lập danh sách các môn học xin chuyển điểm đính kèm theo.
Em xin cam đoan sẽ thực hiện đúng các quy chế, quy định hiện hành của Trường về việc chuyển
kết quả học tập.
Trân trọng cảm ơn.
TP. Hồ Chí Minh., ngày.……tháng…….năm 20….
Ý kiến phòng Đào tạo

Kính đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

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

DANH SÁCH CÁC MÔN CHUYỂN ĐIỂM
(Nộp kèm theo Đơn xin chuyển điểm)
Họ tên sinh viên : ..........................................., Lớp................................................
Mã sinh viên:………………………………...., Điện thoại (nếu có)………….......………....
Số đvht/tín chỉ
TT

Môn học/học phần

Đã
được
học

Chương
trình đào
tạo khóa
mới

Điểm

Khoa/Viện ký duyệt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TP. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm ...........
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

