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ĐƠN XIN NGỪNG HỌC 

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

Tôi tên: .................................................................................................................... 

 

MSSV: ................................................. Lớp:............................................................  
 
Ngành:   Công nghệ thông tin AUT    
               Khoa học Quản lý KEUKA (Kinh doanh quốc tế) 
 
Nay tôi làm đơn này với nguyện vọng (có thể chọn nhiều mục): 

 Tạm hoãn học tập chương trình chính khóa đến ngày......................................................................  

 Tạm hoãn học tập chương trình Anh ngữ đến ngày............................................................................................  

 Tạm ngừng tiến độ học với lớp ………………………………  và chuyển xuống khóa sau………………………………… 

 Tạm hoãn (các) học phần: ................................................................................................................................................................................. 

 Thôi học và rút tên khỏi danh sách sinh viên của Trường ĐHKHTN 

Lý do:  ................................................................ ................................................................ ................................................................ ..................  

 ................................................................ ................................................................ ................................................................ ...................................  

 ................................................................ ................................................................ ................................................................ ...................................  

 ................................................................ ................................................................ ................................................................ ...................................  

Ghi chú thêm: .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tôi đã đọc và hiểu rõ các lưu ý ở trang 2. 
Kính mong được xem xét. 

 

 

Người bảo trợ 
(Ký tên & ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Điện thoại: ……………………………………………… 
 

Tp.HCM, ngày………………  tháng……… ……… năm……… ……… 

Sinh viên 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 

Điện thoại: ……………………………………………… 
 



 
 

CÁC LƯU Ý KHI TẠM NGỪNG HỌC 
 

 Sinh viên chỉ được học chương trình chính khóa khi thỏa điều kiện Anh ngữ hoặc tham gia nghiêm túc 

chương trình Anh ngữ theo quy định của ITEC. 

 Sinh viên chỉ được công nhận hoãn ở Block (KEUKA) hoặc Học kỳ (AUT) tiếp theo gần nhất kể từ ngày 

nộp “Đơn xin ngừng học”. Sinh viên cần hoàn thành việc học ở Block (KEUKA)/Học kỳ (AUT) đang 

diễn ra. 

 Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và hoàn trả các tài nguyên đã mượn trong chương trình học 

trước khi nộp “Đơn xin ngừng học”. 

 Trường mua BHYT & BHTN cho sinh viên trong 4 năm học chính thức có tình trạng đang học tập bình 

thường. Thời điểm mua như sau: 

 Năm 1: BHYT 15 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm học sau) & BHTN 12 tháng (từ tháng 

10 đến hết tháng 9 năm sau) 

 Từ năm 2: Trường triển khai mua cho sinh viên BHYT vào tháng 11 (hiệu lực thẻ 12 tháng theo 

năm dương lịch) và BHTN vào tháng 8 (hiệu lực thẻ từ tháng 10 đến hết tháng 9 năm tiếp theo).  

Mỗi năm, Trường chỉ có thể tổ chức mua Bảo hiểm cho sinh viên 1 lần, không thể thực hiện mua lẻ cho 

từng sinh viên. Đến thời điểm mua Bảo hiểm, Trường sẽ gửi thông báo qua email cho tất cả sinh viên. Các 

sinh viên đang tạm hoãn học tập cần chủ động liên hệ Văn phòng ITEC để đăng ký mua BHYT & BHTN 

và tự túc chi phí mua BHYT & BHTN từ thời gian tạm hoãn cho đến thời điểm mua bảo hiểm của năm tiếp 

theo.  

 Đối với sinh viên nam, việc tạm hoãn học tập có thể ảnh hưởng việc xin hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các 

sinh viên học quá thời gian 4 năm chính thức theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự.  

 Trong thời gian sinh viên tạm hoãn học tập, trường vẫn cấp giấy xác nhận sinh viên đúng với tình trạng 

thực tế.  

 Sinh viên rút tên khỏi chương trình học (nghỉ luôn) có thể được xem xét nhận lại không quá 75% học phí 

đã đóng của các học phần chưa bắt đầu học theo bảng kê học phí. Đối với các học phần đã và đang diễn ra 

theo đúng tiến độ lớp trước ngày sinh viên nộp “Đơn xin ngừng học”, nếu sinh viên tự ý bỏ học mà không 

làm đơn thì vẫn được xem là sinh viên đã học. Sinh viên chỉ được công nhận tình trạng ngừng học hoàn 

toàn từ Block (KEUKA) hoặc Học kỳ (AUT) tiếp theo gần nhất kể từ ngày nộp “Đơn xin ngừng học”.  

 Đơn cần có đầy đủ thông tin và chữ ký của Sinh viên và Phụ huynh/Người bảo trợ. 

 Nơi nộp đơn: Phòng Giáo vụ CT KEUKA (VP ITEC lầu 3 TTTH), CT AUT (VP ITEC lầu 11 tòa nhà I) 

 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Bộ phận Giáo vụ Chương trình đang học qua các kênh sau 

 Trực tiếp tại Văn phòng ITEC 

 Email: academicaffairs@itec.hcmus.edu.vn 

 Điện thoại: 028.38303625 

mailto:academicaffairs@itec.hcmus.edu.vn

