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

ĐƠN XIN NHẬN ĐIỂM I

Họ và tên: ……………………………..……...................................... Mã số SV: ................…................

Điện thoại: ................…............................ E-mail: .........................................................................................
Ngành đào tạo: ............................................................ ………….…Khoa: ........ ……………………………

Lý do không dự thi: ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được NHẬN điểm I các học phần Học kỳ…..…-Năm học: 20…... - 20…...
như sau

Stt Lớp học phần Tên học phần Số
TC Ngày thi Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Hướng dẫn thủ tục nhận và trả điểm I:
- Đối tượng: SV bị ốm đau, tai nạn,…không thể tham gia thi kết thúc học phần lần 1
- SV làm và nộp “Đơn xin nhận điểm I” theo mẫu, có xác nhận của trưởng khoa chủ quản (kèm theo các giấy tờ
chứng minh lý do không thể tham gia dự thi (bản sao)) tại Phòng Quản lý đào tạo(QLĐT).
- Thời gian nộp “Đơn xin nhận điểm I”: 01 tuần trước hoặc sau ngày thi kết thúc học phần đề nghị nhận điểm I.
- Thời gian trả “Đơn xin nhận điểm I”: 03 ngày sau ngày nộp đơn. Sau khi có sự đồng ý của Phòng QLĐT, SV
phải giữ đơn (bản chính) để đăng ký trả điểm I sau này.
- SV làm và nộp “Đơn xin trả điểm I” theo mẫu, kèm theo “Đơn xin nhận điểm I (bản sao)”. Thời gian nộp 02
tuần sau ngày thi kết thúc học phần đề nghị nhận điểm I
- SV theo dõi lịch thi trả điểm I trên online.tdc.edu.vn sau khi kết thúc kỳ thi 02 tuần.

Trưởng Khoa xác nhận

Duyệt của P.QLĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 20......

Người làm đơn
(ký và  ghi họ tên)



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

ĐƠN XIN TRẢ ĐIỂM I

Họ và tên: ……………………………..……...................................... Mã số SV: ................…................

Điện thoại: ................…................ ………E-mail: ......................................................................................
Ngành đào tạo: ............................................................ ………….…Khoa: ........ ……………………………

Em làm đơn này xin được TRẢ  điểm I các học phần Học kỳ…..…-Năm học: 20…... - 20…...
như sau

Stt Lớp học phần Tên học phần Số TC Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Hướng dẫn thủ tục nhận và trả điểm I:
- Đối tượng: SV bị ốm đau, tai nạn…không thể tham gia thi kết thúc học phần lần 1
- SV làm và nộp “Đơn xin nhận điểm I” theo mẫu, có xác nhận của trưởng khoa chủ quản (kèm theo các giấy tờ
chứng minh lý do không thể tham gia dự thi (bản sao)) tại Phòng Quản lý đào tạo(QLĐT).
- Thời gian nộp “Đơn xin nhận điểm I”: 01 tuần trước hoặc sau ngày thi kết thúc học phần đề nghị nhận điểm I.
- Thời gian trả “Đơn xin nhận điểm I”: 03 ngày sau ngày nộp đơn. Sau khi có sự đồng ý của Phòng QLĐT, SV
phải giữ đơn (bản chính) để đăng ký trả điểm I sau này.
- SV làm và nộp “Đơn xin trả điểm I” theo mẫu, kèm theo “Đơn xin nhận điểm I (bản sao)”. Thời gian nộp 02
tuần sau ngày thi kết thúc học phần đề nghị nhận điểm I
- SV theo dõi lịch thi trả điểm I trên online.tdc.edu.vn sau khi kết thúc kỳ thi 02 tuần.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 20......

Người làm đơn
(ký và  ghi họ tên)


