
                                                                                                                                
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN MIỄN HỌC - MIỄN THI - CHUYỂN ĐIỂM 

Kính gửi:    - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia định 
- Phòng Đào tạo 

Họ và tên: ................................................................... Mã số sinh viên: ...............................................  

Ngày sinh: .................................................................. Nơi sinh: .......................  .....................................  

Là sinh viên lớp: ...................................................... Ngành đào tạo: ............  .....................................  

Hệ đào tạo: ................................................................. Khóa đào tạo ...............  .....................................  

Số điện thoại: ............................................................ E-Mail (nếu có) ..........  .....................................  

Địa chỉ liên lạc:  .......................................................  ................................................................................  

Căn cứ Quy định hiện hành của Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định; căn cứ 

kết quả học tập của cá nhân và chương trình đào tạo trình độ: ..................................  hệ đào 

tạo: ......................................  Khóa đào tạo: ......................................  của Trường; 

Nay tôi làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo cho tôi được 

miễn học, miễn thi (chuyển điểm) các môn học tương đương mà tôi đã được học 

trong chương trình đào tạo trình độ: …………….  hệ:  ……………. tại trường:

 ............................................................................................................... ,cụ thể như sau: 

STT Môn học/học phần 
Số ĐVHT/tín chỉ Điểm môn 

học/học 
phần đã đạt 

Ghi chú Đã được 
học, đã thi 

CTĐT của 
Trường 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

MẪU ĐT: 01 



(Bảng điểm sao y công chứng đính kèm) 

Kính mong Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi 

được thuận lợi trong quá trình học tập tại trường. Tôi xin cam kết thực hiện đúng các 

quy định của Nhà trường về việc miễn học, miễn thi. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng…… năm 20… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Ghi chú: 

- Môn được xét miễn học, miễn thi phải có nội dung, khối lượng và cấu trúc kiến thức bằng hoặc cao hơn 
chương trình sẽ học và nằm trong thời hạn bảo lưu. 

- Hạn chấp nhận đơn trong vòng 1 tuần kể từ ngày bắt đầu kỳ học hoặc năm học mới. 
   


