BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

QUY TRÌNH 409
XIN NHẬN ĐIỂM I
(Ban hành kèm theo quyết định số 116/QĐ-ĐHĐT, ngày 16/3/2010
của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp)

I. Đối tượng áp dụng
Sinh viên do những lí do khách quan không thể dự kiểm tra hoặc thi đã được trưởng
khoa cho phép.
II. Thời gian xin nhận điểm I
Sau khi thi kết thúc môn học 1 tuần.
III. Thời hạn nhận điểm I
Trong thời hạn 1 năm SV phải làm đơn xin đăng ký thi lại môn học, nếu quá thời hạn
mà không có điểm thi thay thế, điểm I tự động chuyển sang điểm F.
IV. Hồ sơ xin nhận điểm I
1. Đơn xin nhận điểm I theo mẫu 409
2. Đơn xin nghỉ học trong thời gian kiểm tra hoặc thi đã được trưởng khoa xét
duyệt
V. Quy trình xác nhận điểm I

Bước

Thực hiện

Lược đồ

1

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ và nộp về khoa chủ
quản

Sinh viên

2

Khoa chủ quản xét duyệt các thông tin về
sinh viên, xác nhận vào đơn

Khoa CQ

Hồ sơ

Duyệt

K

C

3

Phòng KT&ĐBCLĐT duyệt các điều kiện
các môn họcnhận điểm I và kí xác nhận

P. Khảo thí
Duyệt

4

Phòng khảo thí nhập điểm I cho SV trên
UIS

VI. Lưu trữ hồ sơ
Phòng P.KT&ĐBCLĐT giữ bản sao hồ sơ.

K

C
Cập nhật trên UIS

Mẫu đơn 409
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬN ĐIỂM I
Họ và tên: ……………………………..……...................................... Mã số SV: ................…................
Điện thoại: ................…................
E-mail: ......................................................................................
Ngành đào tạo: ............................................................ Khoa: .......................... ……………………………
Xin nhận điểm I các môn học:
Stt

Mã MH

Tên môn học

……………………….,

Số TC

Ghi chú

ngày ....... tháng....... năm ..............
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Duyệt của P.KT&ĐBCLĐT

Chú ý:
Trong thời hạn một năm, kể từ ngày nhận điểm I, sinh viên phải làm đơn đăng kí thi
lại các môn học đã nhận điểm I để đổi điểm, nếu không điểm I sẽ được tự động chuyển sang
điểm F.

