CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP
Kính gửi: HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ.
Họ và tên: ....................................................................................... ; Nam (nữ): .......................
Ngày sinh: ........... / ............. /.............. ; Nơi sinh (ghi tỉnh): ....................................................
Quê quán: .................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................................................
Điện thoại: ............................................
Là sinh viên lớp: .................................................. ; Khóa: ............ ; MSSV: ...........................
Hệ:

Đại học

Cao đẳng

Liên thông

Môn đăng ký thi:

Chuyên ngành

Cơ sở ngành

Chính trị

Sinh viên chọn 1 trong 2 mục dưới đây:
Đã được dự thi tốt nghiệp với lớp ................................................................ khóa .............
năm .......... nhưng chưa đạt tốt nghiệp;
Đã trả nợ xong và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
Kính mong Hội đồng thi tốt nghiệp Trường Đại học Tây Đô xem xét tạo điều kiện cho tôi
được dự thi tốt nghiệp với khóa …………. năm ………. để tôi hoàn thành điểm tốt nghiệp
của khóa học.
Xin chân thành cảm ơn!
………………, ngày ….. tháng … năm 20….
Người đăng ký

……………………………
Ghi chú:
+ Sinh viên các khóa trước dự thi tốt nghiệp (đã thi 02 lần trở lên) nhưng chưa đạt tốt nghiệp chỉ
phải thi môn thi tốt nghiệp chưa đạt theo quy định hiện hành. Sinh viên này phải đóng lệ phí ôn thi
và lệ phí thi từng môn là: 200.000đ/môn thi/sinh viên.
+ Sinh viên các khóa trước không đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp đúng niên khóa nhưng đã trả
nợ xong và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phải thi tất cả 03 môn thi tốt nghiệp theo quy định hiện
hành. Những sinh viên này không phải đóng lệ phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp.
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ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Ảnh 3x4

Tôi tên: …………………………………; Sinh năm: ……… nam (nữ): …………..
Quê quán: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính gửi Công an xã (phường) ………………..………………………..
……………………………. xác nhận cho tôi sau thời gian kết thúc khóa học tại Trường Đại
học Tây Đô kể từ ngày ……../……../..……. đến nay về địa phương luôn chấp hành tốt pháp
luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
Lý do: Bổ sung hồ sơ dự thi tốt nghiệp.
Rất mong sự xem xét giúp đỡ của Công an xã (phường) xác nhận để có đủ điều kiện
dự thi tốt nghiệp, hoàn chỉnh điểm tốt nghiệp của khóa học.
Xin chân thành cảm ơn!
……………, ngày …… tháng ……. năm 20…..
Người viết đơn

……………………..

Xác nhận
của chính quyền địa phương nơi cư trú
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Ký tên (đóng dấu)

