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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

Phòng Đào tạo  
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PHIẾU ĐĂNG KÝ HOÃN THI/VẮNG THI CÓ PHÉP 
DO VẮNG THI CUỐI KỲ 

Học kỳ:……… Năm học: ……………………… 

Họ tên SV: ....................................................................................................... MSSV: ........................................  

Ngày sinh: ............................................. Lớp: ................................................... Số ĐT: .......................................  

Đăng ký hoãn thi/vắng thi có phép do vắng thi cuối kỳ các môn học sau: 

TT MSMH Tên môn học Nhóm Giờ thi Ngày thi 

      

      

      

      

      

Lý do (đánh dấu vào ô tương ứng, ghi rõ lý do và nộp kèm minh chứng)  

1. Trùng lịch thi hoặc có quyết định của trường cử đi thi, công tác (thi Olympic)   

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

 SV được nhận điểm Hoãn thi (HT) cho phần điểm tổng kết (hủy các điểm thành phần đã có) và được đăng 

ký thi cuối kỳ trong thời hạn một năm học để thay thể điểm HT (điểm thi cuối kỳ này được lấy làm điểm tổng 

kết). 

2. Trường hợp khẩn cấp (tang gia, nằm viện, …)  

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

 SV được nhận điểm Vắng thi có phép (VP) cho phần điểm tổng kết (hủy các điểm thành phần đã có) và 

được đăng ký học lại (không tính học phí trong thời hạn một năm học). 

3. Có lý do đặc biệt khác:  

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

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

Lưu ý:  

- Môn học có điểm HT, VP được xem là môn đã học trước. 

- Điểm HT nếu không được thay thế sau một năm thì được chuyển thành 

điểm Vắng thi (VT). 

 

Sinh viên (Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 

 

 _______________________________________________________________________________  

Phần dành cho Phòng Đào tạo 

NV tiếp nhận (Họ tên, chữ ký) 

 Ngày      /     /20 

 

PĐT duyệt 

- Cho nhận điểm HT và đăng ký thi sau   

- Cho nhận điểm VP và đăng ký học lại  

- Không đủ điều kiện nhận điểm HT/VP   

   Ngày       /      /20 

 


