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ĐƠN CHUYỂN TRÌNH ĐỘ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

Kính gửi: 

 - Ban Giám hiệu; 

 - Phòng Đào tạo. 

Tôi tên: ..................................................................................... Mã số SV (cũ): .................................  

Ngày sinh: ...............................  Lớp: ............................... Số điện thoại: .............................................  

Ngành đào tạo:................................................................. Khoa/Viện: ................................................  

Nay vì lý do: ........................................................................................................................................  

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

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo xem xét và giải quyết cho tôi được chuyển từ trình 

độ đào tạo Đại học chính quy sang trình độ đào tạo ............................... hình thức ......................... 

Ngành ................................................................................ từ học kỳ .............. năm học 20 ......... - 202......... .  

Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định có liên quan của Nhà trường. 

 

Ý kiến gia đình sinh viên 

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 202... 

Người viết đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng ý     

Không đồng ý  

(Ký ghi rõ họ tên, mối quan hệ) 

 
 

    

 

 

Đề xuất của Phòng Đào tạo 

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

Đồng ý  

Không đồng ý  

Ý kiến của Trung tâm Đào tạo thường xuyên 
(Nếu chuyển sang hình thức VLVH) 

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

Đồng ý  

Không đồng ý  

  

BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN LƯU SAU KHI PHÒNG ĐÀO TẠO TIẾP NHẬN ĐƠN 

Xác nhận đã nhận đơn chuyển trình độ, hình thức đào tạo của: 

Sinh viên:  .....................................................................  Mã số SV (cũ): ......................................................   

Chuyển từ trình độ đào tạo Đại học chính quy sang trình độ đào tạo ..................... hình thức  ....................  

Sinh viên theo dõi kết quả giải quyết đơn tại trang http://daotao.ut.edu.vn/ 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 202... 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

http://daotao.ut.edu.vn/

