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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA 
Phòng Đào tạo 
www.aao.hcmut.edu.vn 

PHIẾU ĐĂNG KÝ RÚT MÔN HỌC 

Học kỳ:  ...........   Năm học:  .............................    

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

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

Đăng ký rút môn học và nhận điểm R các môn học sau đây:  

TT MSMH Tên môn học Nhóm Ngày KT 

1     

2     

3     

Rút môn học trong 6 tuần đầu (hoặc tuần thứ 

3 của học kỳ phụ)                                                

Sinh viên cam kết sau khi rút môn học phải 

đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu của học kỳ   

Có lý do đặc biệt (ghi rõ và kèm minh chứng)  

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

Phần dành cho Phòng Đào tạo: 

 

SV cam đoan nộp đủ học 

phí (kể cả các môn nhận 

điểm R) 

 (Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 
 

 

 

A   NV tiếp nhận 

(Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 

 

B  Xét duyệt (chỉ các 

trường hợp đặc biệt) 
 

 

C   NV nhập dữ liệu 

(Họ tên, chữ ký) 
Ngày      /     /20 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA 
Phòng Đào tạo 
www.aao.hcmut.edu.vn 

PHIẾU ĐĂNG KÝ RÚT MÔN HỌC 
Học kỳ:  ...........    Năm học:  ................................    

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

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

Đăng ký rút môn học và nhận điểm R các môn học sau đây:  

TT MSMH Tên môn học Nhóm Ngày KT 

1     

2     

3     

SV chỉ được rút môn học trong 6 tuần đầu của HK. 

 

Phần dành cho Phòng Đào tạo: 

A   NV tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận:  

(Họ tên, chữ ký) 

  Được rút môn học và nhận điểm R. SV 
phải nộp đủ học phí, kể cả các môn nhận 
điểm R. 

  Không đủ điều kiện rút môn học 
 
 Sinh viên cam kết sau khi rút môn học 

phải đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu 
của học kỳ 

Ngày      /     /20 

 

B  Xét duyệt (chỉ các 

trường hợp đặc biệt) 

 

 


