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 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 201… 

 

ĐƠN XIN CHUY ỂN NGÀNH HỌC 

 

Kính gửi: Ban Giám Đốc – Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) 

Tôi tên là:     MSSV:    

Là sinh viên năm ……, lớp ………… của chương trình � Cử nhân CNTT AUT / � Cử nhân 

QLKDQT KEUKA tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên. 

Tôi làm đơn này kính mong Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) xét duyệt cho 

tôi được ngừng chương trình học hiện tại và chuyển sang chương trình � Cử nhân CNTT AUT 

/ � Cử nhân QLKDQT KEUKA tại Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế (ITEC), Trường ĐH KHTN. 

Lý do:       

      

      

 

Tôi đã cân nhắc kỹ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về lựa chọn này.  

 

Kính mong Ban Giám Đốc xét duyệt. Tôi xin chân thành cảm ơn. 

 

  

Người đề nghị  Người duyệt 

  Giám đốc TT Đào tạo Quốc tế (ITEC) 

 

 

 

   

  VŨ HẢI QUÂN



CÁC LƯU Ý KHI CHUY ỂN NGÀNH HỌC TẠI ITEC 
 

Ngành Cử nhân Quản lý Kinh doanh Quốc tế KEUKA (gọi tắt là Chương trình KEUKA) 

Ngành Cử nhân Công nghệ thông tin AUT (gọi tắt là Chương trình AUT) 

 

Lưu ý chung: 

- Khi chuyển ngành học, tất cả tài khoản sinh viên đã có trước đó sẽ bị hủy. Sinh viên sẽ 

được cấp MSSV mới và các tài khoản sinh viên theo MSSV mới. 

- Chỉ có 2 học phần được xem xét chuyển điểm giữa 2 ngành học là Computer Skills và 

Business Communication. Quyết định chấp nhận cho chuyển điểm tùy thuộc vào Ban 

giám đốc ITEC và giáo vụ trường đối tác KEUKA và AUT, không áp dụng cho mọi 

trường hợp chuyển ngành. 

- Đối với sinh viên nam, việc chuyển ngành trong cùng 1 trường cũng tương đương việc 

chuyển trường. Điều đó đồng nghĩa giấy xác nhận sinh viên sẽ không còn tác dụng hỗ 

trợ xin hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các sinh viên đã chuyển ngành học. 

- Sinh viên chuyển ngành học sẽ phải học lại từ đầu chương trình với thời gian nhanh 

nhất có thể là 4 năm. 

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, các khoản phí và hoàn trả các tài nguyên 

đã mượn trong chương trình học trước khi nộp đơn xin chuyển ngành học. 

- Nơi nộp đơn: Bộ phận Giáo vụ Chương trình đang học. 

 

Trường hợp sinh viên chuyển từ Chương trình KEUKA sang Chương trình AUT: 

- Sinh viên nộp đơn trước ngày 31/08 hàng năm.  

 

Trường hợp sinh viên chuyển từ Chương trình AUT sang Chương trình KEUKA: 

- Sinh viên nộp đơn trước ngày 15/01 hoặc 31/08 hàng năm, kèm theo đơn bao gồm: 

• 3 tấm ảnh 5x5cm, nền trắng. 

• Bản dịch sang tiếng Anh có công chứng bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học. 

• Chứng chỉ IELTS (bản gốc, nếu có). 

• Hoàn thành KEUKA Application form (liên hệ BP Giáo vụ Chương trình KEUKA 

để nhận). 


