ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH

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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Số: 133 /ĐHSG-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2011

V/v: Hoãn thi, học cải thiện

Kính gửi: - Các khoa, bộ môn
- Các phòng, ban
Trong công tác tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Trường không tổ chức thi lại
học phần trong các học kì. Sinh viên không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu ở học phần
nào hoặc muốn cải thiện điểm ở học phần nào đều phải đăng kí học lại học phần.
Tuy nhiên, thực tế có một số ít trường hợp, đến ngày thi SV vắng thi do có lí do
chính đáng như nhập viện, tai nạn, ... Trong các trường hợp này, Trường quy định việc
xử lí như sau:
1. Sinh viên đến ngày thi không dự thi được vì lý do chính đáng (nhập viện, bị tai
nạn, ...) sẽ được hoãn thi. SV phải làm hồ sơ hoãn thi gồm đơn xin hoãn thi kèm các giấy
tờ chứng minh lý do.
Với các môn chung, SV gửi trực tiếp hồ sơ hoãn thi cho phòng Đào tạo (HB.107),
trễ nhất là sau ngày thi 01 tuần.
Với các môn chuyên môn, SV gửi hồ sơ hoãn thi cho Khoa, Khoa lập danh sách
hoãn thi gửi về phòng Đào tạo (đính kèm hồ sơ hoãn thi của từng SV), sau khi kỳ thi kết
thúc 01 tuần.
2. SV hoãn thi phải đăng ký dự thi học phần được hoãn thi trong vòng 01 năm
(được miễn đóng lệ phí). Sau 01 năm không đăng kí thi, SV sẽ mất quyền hoãn thi, phải
đóng học phí đăng ký học lại. SV phải nộp đơn xin dự thi học phần được hoãn thi về
phòng Đào tạo (HB.107), sau khi nhà trường công bố lịch thi và chậm nhất là 02 tuần
trước kỳ thi, để phòng Đào tạo xếp lịch thi cụ thể và lập danh sách dự thi bổ sung.
3. SV có kết quả học học phần chưa được như mong muốn của bản thân đăng kí
học lại để cải thiện kết quả học tập. Trong trường hợp này, điểm học phần được ghi nhận
là điểm cao hơn trong các điểm học của các lần học học phần này.
-

Nơi nhận:
HT và các P.HT;
Các khoa: thông báo cho SV;
Các đơn vị;
Lưu Đào tạo, HC – TH.
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