TRƢỜNG CAO ĐẲNG
PHƢƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VÀO LỚP
Nay bố trí HSSV:.............................................Lớp:..................
Được vào học với lớp:................Học phần:............................
Học kỳ:....... Năm học: .............................
Học sinh - Sinh viên có trách nhiệm học đúng theo thời khoá
biểu do Phòng Đào tạo bố trí.
Đề nghị các Khoa, giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp tạo điều
kiện để Học sinh - Sinh viên có tên trên hoàn thành nội dung học
phần theo qui định.
Đà Nẵng, ngày........tháng........năm.......
TRƢỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CẢI THIỆN ĐIỂM
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trƣờng cao đẳ ng Phƣơng Đông
Đà Nẵng.
Họ và tên:……………………...............Sinh ngày:..../...../.....
Mã số sinh viên:…………………………Lớp:…………….
Ngành:…………………………………...Khoa:……………
Căn cứ Quy chế đào tạo theo tín chỉ đã ban hành và kế hoạch
đào tạo của Nhà trƣờng, em xin đăng ký thi cải thiện điểm một số học
phần:
Số
Điểm thi
TT
Tên học phần
tín chỉ
lần 1
1
2
3
4
5
Em xin hứa sẽ tuân theo kế hoạch đã đăng ký với Nhà trƣờng
và nộp lê ̣ phí thi cải thiện điểm đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Em xin chân thành cám ơn.
Ghi chú: Sinh viên nộp lê ̣ phí tại Phòng Kế hoạch – Tài
chính, trƣớc 3 ngày so với lịch thi.
Đà Nẵng, ngày..…tháng..…năm ......
Phòng Đào tạo
Xác nhận
Sinh viên
của cố vấn học tập
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI
VÀ BẢO LƢU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi: - Ban Giám hiệu;
- Phòng Đào tạo - Trƣờng CĐ Phƣơng Đông Đà Nẵng.
Tên em là:...............................................................Lớp:........................
Sinh ngày:......./......../.......... Địa chỉ liên hệ: .................... ....................
...............................................................................................................
Số điện thoại: NR:.....................................Di động:..............................
Nay em làm đơn này xin nhà trƣờng xem xét cho em đƣợc nghỉ học
tạm thời và bảo lƣu kết quả học tập : Từ học kỳ ..........đến học kỳ.......
Lý do:.....................................................................................................
...............................................................................................................
Kính mong nhà trƣờng xem xét giải quyết.
Em xin chân thành cám ơn.
……………,ngày ........ tháng ....... năm ..........
Ý kiến của phụ huynh
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan hoặc địa phƣơng

Ý kiến phòng Đào tạo

Duyệt của Ban Giám hiệu
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Kính gửi: - Phòng Đào tạo;
- Khoa …………………………………
Em tên là:.................................................... Sinh ngày……/……/……
Là học sinh – sinh viên lớp: ……………………………………….....
Đã thi kết thúc học phần: …………………………………………......
Trong kỳ thi học kỳ :………. Năm học……………………Lần…...…
Kết quả điểm thi là :…………………….điểm
Nay em làm đơn này xin phúc khảo bài thi của học phần trên.
Kính mong Phòng Đào tạo, Khoa ……………………..xem
xét giải quyết.
Em xin chân thành cám ơn.
Đà Nẵng, ngày….. tháng ….. năm ......
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng
Em tên là:……………….....…...…Sinh ngày……/……/…...
Là học sinh – sinh viên lớp: ………………
Nay em làm đơn này xin phúc khảo điểm thi tốt nghiệp:
TT

Môn thi

Số báo

Phòng

danh

thi

Điểm
Số

Chữ

1
2
3
Kính mong Ban Giám hiệu và các phòng ban xem xét giải
quyết.
Em xin chân thành cám ơn.
Đà Nẵng, ngày….. tháng ….. năm .......
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG
PHƢƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN CHƢA ĐẠT
(BỊ ĐIỂM F)
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trƣờng cao đẳ ng Phƣơng Đông

Đà Nẵng
Em tên là: ............................................... Mã sinh viên: .......................
Khóa học: ......................... Ngành:........................................................
Lớp ổn định:.........................Lớp học phần:..........................................
STT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
Cộng
Đà nẵng, ngày ....... tháng .... năm ........
Xác nhận của cố vấn học tập
Sinh viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP
(LẦN ….......)
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng
Tôi tên là:...................................................... Sinh ngày:....../......./.......
Là HSSV lớp:.......................
Nay tôi làm đơn này xin dự thi tốt nghiệp lần: ........ Năm:...................
1. Học phần :.............................................................................
2. Học phần :.............................................................................
3. Học phần :.............................................................................
Lý do:....................................................................................................
...............................................................................................................
Kính mong Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo xem xét giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
Ngày .... tháng ..... năm ..........
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận đã nộp lệ phí của phòng Kế hoạch - Tài chính
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng

Tôi tên là :………………………………………………………….....
Sinh ngày :….../......../.........Tại: ………………………………...........
Là HSSV lớp: …………
Đã học xong năm thứ:…..Ngành………………………
Trình độ: ............................
Nay tôi làm đơn này xin đƣợc cấp bảng điểm học
kỳ……..năm học……..
Lý do xin cấp:………………………………………………………....
Kính mong phòng Đào tạo xem xét giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày….. tháng ….. năm ..…..
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN
(Dành cho đào tạo niên chế)
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trƣờng Cao Đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng

Tôi tên là: ………………………………………………….....
Hiện học lớp: …………………………………………...........
Trình độ đào tạo:……………………………………………...
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Đào Tạo cho tôi
đƣợc đăng ký học lại một số học phần sau :
1………..……………………………………….............Số đvht: ........
2………..……………………………………….............Số đvht: ........
3………..……………………………………….............Số đvht: ........
4………..……………………………………….............Số đvht: ........
5………..……………………………………….............Số đvht: ........
6………..……………………………………….............Số đvht: ........
Tổng cộng: ……………học phần …….…….. đvht
Lý do:…………………………………………………………
Ngày …. tháng ……..năm ………
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận
của Giáo viên chủ nhiệm
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trƣờng Cao Đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng
Tôi tên là:…………………………………………………......
Hiện học lớp: ………………………Trình độ:…………........
Địa chỉ liên hệ:..........................................................................
Số điện thoại:.......................................
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị phòng Đào Tạo cho tôi
đƣợc học bổ sung học phần: .................................................................
Số tiết:..................... Số đvht: ………………
Lý do: ……………………………………………………….
Ngày …... tháng …...năm …….
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Phòng Đào Tạo
Số tiết học bổ sung:.....................
Trƣởng phòng
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Xác nhận
của Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Tổng số tiền đã thu:....................
Trƣởng phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ BỔ SUNG KHỐI LƢỢNG HỌC TẬP
Họ và tên: ............................................... Mã sinh viên: .......................
Khóa học: ............................................... Ngành : ................................
Lớp ổn định: .......................................... Số tín chỉ đã đăng ký: ...........
Các học phần đăng ký học bổ sung:
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Nhóm

Số TC

Ghi
chú

1
2
3
4
5
6
Cộng

Xác nhận của cố vấn học tập
(ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày ....... tháng .... năm ......
Sinh viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU XIN RÚT BỚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ
Họ và tên: ................................................. Mã sinh viên: .....................
Khóa học: .......................... Ngành : ....................................................
Lớp ổn định: ....................................... Số tín chỉ đã đăng ký: .............
Hạng học lực đến thời điểm xin rút bớt: ..............................................
Các học phần đã đăng ký xin rút bớt:
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Nhóm

Số TC

Ghi
chú

1
2
3
4
5
6
Cộng

Xác nhận của cố vấn học tập
(ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày ....... tháng .... năm ......
Sinh viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng

Tôi tên là :……………………………………………………...
Sinh ngày……/……/…… Tại: ……….......................................
Là HSSV lớp: …………Đã tốt nghiệp bậc………………Khoá….....
Ngành/Chuyên ngành………………………………….......................
Nay tôi làm đơn này xin đƣợc cấp giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời trong thời gian chờ cấp văn bằng/chứng chỉ chính
thức.
Kính mong Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo xem xét giải
quyết.
Trân trọng cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày….. tháng ….. năm ..........
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG/CHỨNG CHỈ
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng
Tôi tên là :…………………………………………………...............

Sinh ngày……/……/…… Tại: ……….......................................
Là HSSV lớp: …………Đã tốt nghiệp bậc………………Khoá….....
Ngành/Chuyên ngành………………………………….......................
Nay tôi làm đơn này xin đƣợc cấp bản sao văn bằng/chứng
chỉ đã tốt nghiệp trên với số lƣợng…………bản.
Lý do xin cấp:………………………………………............................
Kính mong Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo xem xét giải
quyết.
Trân trọng cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày….. tháng ….. năm ..........
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG
PHƢƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐÀO TẠO

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

THÔNG BÁO
"Lịch giảng dạy và học tập cho học phần học bổ sung"
- Căn cứ vào đơn đăng ký học bổ sung của học sinh về việc học bổ
sung học phần:..........................................Học kỳ:........Năm học:.........
- Căn cứ vào một số nội dung đã thống nhất với bộ môn: ....................
Nay phòng Đào tạo thông báo lịch giảng dạy và học tập học
phần trên nhƣ sau:
1. Giáo viên giảng dạy : ...........................................................
2. Lịch giảng dạy và học tập:
TT

Ngày, giờ

Số tiết

Phòng học

Ghi chú

Tổng cộng
Đà Nẵng, ngày…. tháng ….. năm ……
TRƢỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC TẬP
Do nghỉ học tạm thời và bảo lƣu kết quả học tập
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông
Đà Nẵng
Tôi tên là :…………………………………………………...............

Sinh ngày……/……/…… Tại: ……….......................................
Lớp : ................... Khoá học : ........................
Trong năm học : .................. tôi có làm đơn xin nghỉ học tạm
thời: ...... học kỳ, với lý do: .................................................................
và đã đƣợc nhà trƣờng đồng ý.
Nay đã hết thời gian nghỉ học tạm thời, kính xin Ban Giám
hiệu cho phép tôi đƣợc trở lại trƣờng học tiếp.
Kính mong nhà trƣờng xem xét giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
………….., ngày ........ tháng ....... năm ..........
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của phụ huynh

Xác nhận của chính quyền địa phƣơng
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