
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 THI BỔ SUNG 

(Đối với HV đã làm đơn xin hoãn thi) 
 

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

    - Phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

    - ………………………………………………. 

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………….. 

Sinh ngày:…………………..Nơi sinh: ……………………………………………………………….  

Hiện học lớp:………………...…Khóa:………………Bậc:……………......Ngành:………………… 

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

Đã học môn:…………………………………………………từ ngày……tháng…….năm …………. 

đến ngày…..…tháng…..….năm ………….…. 

Nhưng tôi chưa dự thi môn này; lý do:……………………………………………………………….. 

Nay tôi làm đơn kính trình lên Nhà Trường, phòng Đào tạo và Trung tâm:………………….. cho tôi 

được dự thi lại môn học trên với lớp………………………..Ngày thi……………………….. 

  Trân trọng 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 
(Đối với ĐVLK ngoài trường) 
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Ý kiến của giảng viên bộ môn         Ý kiến của Phòng Đào tạo Trƣờng ĐHSP 

 


