
 

 

Ngày ban hành  Ký hiệu : QT04/QLĐT Lần ban hành:1 

Biên soạn 

Phó TP QLĐT 

Vũ Văn Đức 

Xem xét 

Trưởng P.QLĐT 

Võ Thanh Tùng 

Phê duyệt 

Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Văn Bản 

Số  trang 
2 

QUY TRÌNH XIN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI 

 
  

I. MỤC ĐÍCH : 

Quy trình nầy được thực hiện nhằm hướng dẫn cho sinh viên xin đăng ký học lại môn học lại 

để cải thiện điểm chỉ được thay thế điểm cũ khi điểm môn học lớn hơn điểm D. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG  

- Áp dụng cho các môn học được nhận kết quả bảo lưu nếu thỏa mãn đồng thời các điều 

kiện sau: 

- Các môn học bị điểm F buộc phải đăng kí học lại, môn học điểm D có thể đăng kí học 

lại để cải thiện điểm TB chung tích lũy: 

o Nếu là môn học bắt buộc thì môn học lại là chính môn đó; 

o Nếu là môn học tự chọn thì có thể học môn học khác tương đương; 

- Các môn học bị điểm F phải học lại cho đến khi đạt được điểm A, B, C hoặc D. 

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN  

1. Đơn xin học lại theo mẫu  

IV. LƢU ĐỒ : 

I. Lƣu trữ hồ sơ đăng kí học lại 

1. Sinh viên giữ hồ sơ gốc và biên nhận thu tiền . 

2. Phòng P.QLĐT, GV chủ nhiệm, GV khoa giữ bản sao của hồ sơ  

BƢỚC NỘI DUNG DIỄN GIẢI TRÁCH 

NHIỆM 

1 

 

Sinh viên xem trên mạng về lớp 

môn học hoặc hỏi trực tiếp GV dạy 

lớp để được học lớp môn học và 

viết đơn xin học lại; 

Sinh viên  

2 

CVHT  kí xác nhận các thông tin 

trong đơn. 

 Khoa kiểm tra lại các thông tin 

trong phiếu và đóng dấu ; 

CVHT 

GV khoa  

3 
Nộp học phí  tại Phòng Tài chính – 

Kế toán: P.TC-KT nhận học phí, 

viết phiếu biên nhận và kí xác nhận 

vào đơn và đóng dấu; 

Sinh viên  

Phòng TC-KT  

4 
P.QLĐT kí xác nhận và đóng dấu 

vào phiếu và sao chép hai bản 

P. QLĐT 

5 P.QLĐT cập nhật UIS 
P. QLĐT 

Lập đơn 

Xác nhận và đóng dấu 

Nộp học phí 

Duyệt 

Đưa SV vào lớp MH 



 

  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN XIN HỌC LẠI 

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

Điện thoại: ................…................  E-mail: ...................................................................................... 

Ngành đào tạo: ...................................................................................... Khoa: ……………………………  

Trong học kỳ: ……       Năm học………………  xin học lại các môn học: 

STT Mã MH Tên môn học Số TC Lớp môn học  

     

     

     

     

     
Tổng số tín chỉ đăng kí học lại:……… 

Học phí (do phòng TC-KT viết): ……………… 

Bằng chữ:……………………………………………… 

Tôi cam đoan sắp xếp thời gian để tham gia học tập theo đúng quy chế. 

 

Duyệt của  GVCN và đóng dấu của khoa 

TP Cao Lãnh, ngày    tháng    năm 

Sinh viên ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận và đóng dấu của P.TC – KT  Duyệt và đóng dấu của P.QLĐT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: sinh viên sử dụng phiếu này để vào lớp môn học và phòng thi 


