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Mẫu PDT-06 - Cập nhật 14-01-2016 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

Phòng Đào tạo  
www.aao.hcmut.edu.vn 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẠM DỪNG HỌC  
 

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

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

Tình trạng hiện tại:           đang học;              đang tạm dừng từ HK ………… năm học 20………… – 20………… 

Đề nghị được tạm dừng học kỳ ……… năm học 20………… – 20………… 

Lý do (ghi rõ lý do và nộp kèm giấy tờ nếu có)  

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

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

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

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

PĐT duyệt 

 Được tạm dừng học kỳ …………… Các môn học đã đăng ký sẽ được hủy.  
SV phải làm thủ tục thu nhận trước đợt ĐKMH của HK kế và thực hiện ĐKMH. 

SV không được cấp Giấy chứng nhận SV. Nếu tạm dừng quá 2 học kỳ liên tiếp 
sẽ bị xóa tên. 

 Được xét không bị buộc thôi học HK kế do tự ý nghỉ học (ĐTBHK = 0), 

nhưng không được tạm dừng, các môn học đã đăng ký sẽ không được hủy. 

   Ngày       /      /20 

 

 

Sinh viên (Họ tên, chữ ký) 

Ngày       /      /20 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________  

 Số phiếu: ……………………………………. 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
Phòng Đào tạo  

www.aao.hcmut.edu.vn 

BIÊN NHẬN  
 

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

Đề nghị được tạm dừng học kỳ ……………….. năm học 20………… – 20………… 

Sau thời gian tạm dừng, SV phải làm thủ tục thu nhận lại trước đợt ĐKMH của HK kế và thực hiện ĐKMH. 

Tại HK tạm dừng, các môn học đã đăng ký sẽ được hủy và SV không được cấp Giấy chứng nhận SV. Nếu tạm 

dừng quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị xóa tên. 
 

Ngày hẹn trả lời: chiều        /       /20 

 

NV tiếp nhận (Họ tên, chữ ký) 

Ngày       /      /20 

 

 

 


