
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI  
 

  Kính gửi:  - Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

    - Phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

    - ………………………………………………………………………. 

Tôi tên là: ……………………………………………………………...Sinh ngày:………………….. 

Hiên học lớp:………………...……………..Khóa:…………………..… Ngành:…………………… 

Tại cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………………………………. 

Nay tôi làm đơn này kính trình lên Nhà Trường cho tôi được nghỉ học tạm thời. 

Thời gian xin nghỉ:…….( 1 kỳ, 2 kỳ) Từ học kỳ…..NH………….…đến học kỳ…..NH…………… 

và xin được bảo lưu kết quả học tập của khóa học.  

Lý do xin nghỉ học tạm thời: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………  

Nếu quá thời gian xin được bảo lưu kết quả học tập mà tôi không làm đơn xin học tập trở lại, tôi xin 

chấp hành đúng theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Thông tư số 

22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 07 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian bảo lưu 

kết quả học tập.    

 Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn!  

                                                                                Đà Nẵng, ngày          tháng        năm  

Ngƣời làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Cơ sở Đào tạo    Ý kiến của Phòng Đào tạo Trƣờng ĐHSP 
(Các đơn vị liên kết ngoài trường) 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Ban Giám hiệu Trƣờng ĐHSP-ĐHĐN 
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    - Phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

    - ………………………………………………………………………. 

Tôi tên là: ……………………………………………………………...Sinh ngày:………………….. 

Hiên học lớp:………………...……………..Khóa:…………………..… Ngành:…………………… 

Tại cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………………………………. 

Nay tôi làm đơn này kính trình lên Nhà Trường cho tôi được nghỉ học tạm thời. 

Thời gian xin nghỉ:…….( 1 kỳ, 2 kỳ) Từ học kỳ…..NH………….…đến học kỳ…..NH…………… 

và xin được bảo lưu kết quả học tập của khóa học.  

Lý do xin nghỉ học tạm thời: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………  

Nếu quá thời gian xin được bảo lưu kết quả học tập mà tôi không làm đơn xin học tập trở lại, tôi xin 

chấp hành đúng theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Thông tư số 
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kết quả học tập.    

 Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn!  

                                                                                Đà Nẵng, ngày          tháng        năm  

Ngƣời làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm   Ý kiến của Phòng Đào tạo Trƣờng ĐHSP 

 

 

 

 

 

 

 


