TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1890 /TB-ĐHGTVT-PH.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v: chuyển sinh viên hệ chính quy tín chỉ sang hệ vừa làm vừa học
Kính gửi: - Sinh viên các lớp chính quy tín chỉ.
Căn cứ quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;
Căn cứ Thông báo 620/TB-ĐHGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2018 về việc cho sinh
viên chính quy chuyển sang hệ vừa làm vừa học;
Phòng Đào tạo Phân hiệu thông báo về việc chuyển hệ chính quy tín chỉ sang hệ vừa
làm vừa học như sau:
- Sinh viên hệ chính quy tín chỉ thuộc diện bị thôi học do kết quả học tập yếu, sinh
viên thuộc diện vượt quá thời gian học tập tại trường được xem xét chuyển sang hệ
vừa làm vừa học nếu có nguyện vọng.
- Kết quả học tập của các học phần đã tích lũy của sinh viên được xem xét để bảo lưu
và chuyển điểm theo các học phần trong chương trình đào tạo vừa làm vừa học.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường sẽ bố trí cho sinh viên được học và thi
một số học phần cùng với hệ đào tạo chính quy tín chỉ.
Những sinh viên thuộc diện nêu trên có nguyện vọng chuyển sang học hệ vừa làm
vừa học, làm đơn nộp cho Phòng Đào tạo Phân hiệu để Nhà trường xét duyệt.
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 26/10/2018.
Địa điểm: phòng 10D3 (Phòng Đào tạo)
(*)Lưu ý: các sinh viên lấy mẫu đơn tại phòng P.10D3 hoặc trên Website
http://utc2.edu.vn, thời gian dự kiến xem danh sách sinh viên được chuyển hệ sau 06 tuần
hết hạn nộp đơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ĐT,TCHC;
- Đăng Website http://utc2.edu.vn.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Vũ Văn Toản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 20

ĐƠN XIN CHUYỂN HỆ ĐÀO TẠO
Kính gửi: Phòng Đào tạo
Trường Đại học Giao thông vận tải- Phân hiệu tại tp.HCM.

Tôi tên:………...…………………………………….
Sinh ngày:……………..
Quê quán:…………………………………………………………………………..
Lớp:………………………………. Khóa:… Mã SV:…………………………...
Thuộc diện (1 hoặc 2):……….......
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………....
Điện thoại:…………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này đề nghị nhà trường xét duyệt cho tôi được chuyển từ hệ chính quy tín
chỉ sang học hệ vừa làm vừa học.
Nếu được chấp thuận, tôi xin chấp hành mọi quy định của nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn./.

Thuộc diện:
1/ Sinh viên quá hạn xét tốt nghiệp và chưa trả nợ hết các học
phần, chứng chỉ trong chương trình đào tạo.
2/ Sinh viên bị thôi học do học lực kém kỳ … trong năm học
201… - 201…

QUẢN LÝ HỒ SƠ

QUẢN LÝ ĐIỂM

Người làm đơn
(ký tên và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

