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ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP ĐẶC BIỆT 

 
 

Kính gửi:  - Khoa Kinh tế 
- Phòng Đào tạo 

 
Em tên: _________________________________ là sinh viên lớp _________________ 

Mã số sinh viên: __________________________Ngày/tháng/năm sinh: ____________ 

       Số điện thoại liên lạc: _______________ 

Trong quá trình học thì em có nợ học phần ____________________________________; 

tuy nhiên, do thay đổi chương trình đào tạo nên học phần này không còn nằm trong 

chương trình đào tạo của các khóa sau và em không thể nào đăng ký trả nợ học phần này 

được. Kính mong Khoa Kinh tế và Phòng Đào tạo xem xét để mở lớp học đặc biệt nhằm 

tạo điều kiện cho em hoàn thành học phần này nói riêng và chương trình đào tạo nói 

chung để em được xét tốt nghiệp trong thời gian sắp tới.  

 

Em xin cam kết đóng học phí đầy đủ sau khi được sự đồng ý của Khoa Kinh tế và Phòng 

Đào tạo để có thể được mở lớp học lại đặc biệt. Em xin chân thành cảm ơn. 

 

      Tp.Hồ Chí Minh, ngày___tháng___năm 2018 
          Người viết đơn 
                (Ký tên, ghi rõ họ và tên) 
 

 

 

Sinh viên cần chú ý: 

• Thời gian nộp đơn vào sáng thứ 2,4,6 hàng tuần từ 9h30 đến 11h00 tại phòng A.403 cho Thầy Phong. 
Hạn chót là ngày 27/07/2018; 

• Theo dõi kế hoạch thông báo mở lớp từ ngày 06/08/2018 đến 10/08/2018 và sau khi hoàn thành nghĩa 
vụ học phí thì sinh viên mang theo bảng photo biên lai đóng tiền học phí nộp lại cho Giáo vụ Khoa 
Kinh tế hạn chót vào ngày 17/08/2018. Sau đó, Khoa Kinh tế bố trí thời khóa biểu cho lớp học lại và 
thông báo vào ngày 24/08/2018. 

• Khoa Kinh tế không giải quyết nếu sinh viên không tuân thủ theo thời gian đã thông báo. 


