
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG 

 
 

  Kính gửi: - Ban Giám hiệu  

    - Phòng Đào tạo 

- Khoa …………………………………………… 

Tên em là : ............................................................................  Mã sinh viên:...........................  

Sinh ngày :  ...........................................................................  Số điện thoại :  ........................  

Sinh viên lớp :  ...................................................................... Khóa : ......................................  

Địa chỉ Email: .........................................................................................................................  

Hiện nay em đang là sinh viên năm thứ: ……... ngành : …………………………… thuộc chương 

trình đào tạo đại trà và đang học tập tại cơ sở …………………. của Trường. 

Điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm hiện tại : ……………….. 

Căn cứ Quy định tạm thời về chương trình đào tạo chất lượng của nhà trường; 

Căn cứ năng lực, nguyện vọng của bản thân và điều kiện của gia đình.  

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cho phép em được tham gia học tập chương trình đào 

tạo chất lượng kể từ năm học 202… – 202…  

Ngành đào tạo chất lượng đăng ký được tham gia học tập: …………………………… 

Em đã tìm hiểu rõ các nội dung liên quan đến chương trình chất lượng của Nhà trường, bao gồm: 

chương trình đào tạo; các kiến thức, kỹ năng nâng cao về chuyên môn; chuẩn đầu ra; điều kiện về cơ 

sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên; các quy định 

về chế độ học bổng, học phí, mức thu học phí. 

Em hoàn toàn tự nguyện và tự chịu trách nhiệm với thông tin đã đăng ký. Nếu được bố trí học tập 

theo nguyện vọng, em cam kết sẽ tuân thủ quy định lớp chất lượng và các quy định khác của Nhà 

trường./. 

 

 Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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