BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

QUY TRÌNH 407

XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 116/QĐ-ĐHĐT, ngày 16/3/2010
của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp)

I. Điều kiện đƣợc xin chuyển trƣờng
1. Chuyển đến hoặc gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi cho việc học;
2. Trường chuyển đến có cùng ngành hoặc nhóm ngành;
3. Được sự chấp thuận của Hiệu trưởng trường chuyển đi và đến;
4. Không thuộc một trong các trường hợp sau:
i) Không trúng tuyển hoặc kết quả
iii) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối
điểm thi thấp hơn điểm trúng tuyển
khóa.
vào trường xin chuyển đến.
iv) Sinh viên đang trong thời gian kỉ luật.
ii) Không thuộc vùng tuyển sinh của
trường xin chuyển đến.
II. Hồ sơ xin chuyển trƣờng
1. Đơn xin chuyển trường theo mẫu 407.
2. Giấy xác nhận kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.
3. Giấy xác nhận của phường (xã) về nơi cư trú hiện nay của gia đình hoặc giấy tờ
tương đương.
III. Quy trình xin chuyển trƣờng

Bƣớc

Nội dung

1

Sinh viên lập Hồ sơ xin chuyển trường;

2

P.CTSV duyệt hồ sơ ;

3

Hiệu trưởng duyệt đơn xin chuyển
trường;

4

Trường xin chuyển đến duyệt đơn và
đồng ý tiếp nhận

Lƣợc đồ
Sinh viên
Hô sơ xin CT
P.CTSV
Duyệt

K
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5

P.CTSV soạn thảo Quyết định chuyển
trường cho sinh viên và trình Hiệu
trưởng kí (nhân 4 bản)

6

P.CTSV cập nhật trên UIS

IV. Lƣu trữ hồ sơ đăng kí học lại

1. Sinh viên giữ Hồ sơ gốc và QĐ chuyển trường.
2. Phòng CTSV, QLĐT, KT&ĐBCL giữ QĐ chuyển trường

Duyệt

K

C
QĐ chuyển trường

Cập nhật trên UIS

Mẫu đơn 407
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƢỜNG
Kính gửi: - Ông Hiệu trưởng trường ……………………………………….
- Ông Hiệu trưởng trường ………………………..………….
Tên tôi là:…………………………………………………………………….……………….
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………….………….
Hộ khẩu thường trú trước khi vào trường:………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………..………….
Đối tượng tuyển sinh (ghi rõ mã số quy ước):…………………………………….………….
Là sinh viên năm thứ:……………….. Ngành:………………...…...……………..………….
Khoa:…………………………………. thuộc trường…………………………….………….
Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường tôi đạt số điểm………../………… điểm
Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ……………..………….
Ngành học…………………….. Khoa……………………………………………………….
Trường…………………………………………………………………………….………….
Với lý do:…………………………………………………………………………. ………….
……………………………………………………………………………………..………….
Đối với kì thi tuyển sinh vào trường xin chuyển đến:
 Không dự thi
 Có dự thi, kỳ thi ngày………… tháng……… năm…………………
đạt ………điểm/……… điểm
……………, ngày tháng
Ngƣời làm đơn
Giấy tờ kèm theo đơn:
- Xác nhận kết quả học tập và rèn luyện;
- Xác nhận của UBND phường nơi cư trú của gia đình.

năm

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐANG HỌC
(ký tên, đóng dấu)

TRƯỜNG TIẾP NHẬN
(ký tên, đóng dấu)

