
 

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
48 Cao Thắng Đà Nẵng 
Tel 0236 - 3835705 

Biểu mẫu  

ĐĂNG KÍ TIẾP TỤC HỌC 
SAU KHI TẠM DỪNG  

 
Họ và tên sinh viên : Mã sinh viên             
Lớp sinh hoạt  : Mã lớp sinh hoạt : 
Khóa : Số học kỳ đã học:  Ngành : 
Số học phần đã học : Số tín chỉ đã tích lũy : 
Học kỳ tạm dừng:  QĐ tạm dừng số: 
 
Người nhận đơn ký và ghi rõ thời điểm Sinh viên ký và ghi rõ họ tên 
  

 
 

 
Số điện thoại liên lạc : 

 

Quyết định của nhà trường  
Cho phép tiếp tục học 
Lớp sinh hoạt mới: GV Chủ nhiệm: 
Học kỳ thứ:  Học kỳ tiếp tục: 
Quyết định số: Ngày khôi phục tài khoản: 

Không cho phép tiếp tục học 
Lý do 
 
 
 
 

Quyết định thôi học 

 
Lưu ý:  

 Sinh viên mang phiếu nầy cùng với phiếu đăng ký tạm dừng và Quyết định cho tạm dừng học 
tập nộp cho Phòng Đào tạo để được xem xét cho tiếp tục học sau khi tạm dừng. 

 Hiệu trưởng nhà trường sẽ ra quyết định phân bổ sinh viên vào lớp sinh hoạt mới phù hợp 
với tình hình. Sinh viên mang phiếu nầy đến trình GVCN Lớp sau khi nhận được quyết định 
cho tiếp tục học tập 

 Sinh viên tự ý tạm dừng vượt quá thời hạn cho phép sẽ không được cho tiếp tục học tập và 
sẽ bị buộc thôi học theo qui chế. 

 Tổng thời gian kéo dài tối đa của 1 Khóa học là 10 học kỳ, kể cả tạm dừng. Các sinh viên 
diện chính sách được phép kéo dài thêm tối da 2 học kỳ nữa. 
 

 

Dành cho Phòng Đào Tạo 
Ngày nhận đơn  

Cán bộ xử lý 

 


