BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ðẠI HỌC TDTT ðÀ NẴNG

ðƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP
(ñối tượng thi lại)
Kính gửi :

Hội ñồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Trường ðại học TDTT ðà Nẵng

Tên tôi là

: ………………………………………………………………………

Ngày sinh

: ……………………………………….…

Nơi sinh

: …………………………….…………………………………………

ðiện thoại liên hệ : ……………………………..……

Tôi là sinh viên lớp : ……..………….….. ngành : ………………………

Giới tính : ………………

Khóa:……………………………………..……

Tôi ñã hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình ñào tạo , ñã dự thi tốt nghiệp lần ñầu
tiên vào tháng

..……

năm …….…… nhưng chưa ñạt.

Kết quả thi tốt nghiệp lần gần nhất (tháng …….. năm ….….. ) của tôi như sau :
• ðiểm môn Lý luận chính trị ……… ñiểm
• ðiểm môn Lý luận TDTT………… ñiểm
• ðiểm môn Sinh lý TDTT….……… ñiểm
Nay tôi viết ñơn này kính xin Hội ñồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Trường ðại học TDTT ðà
Nẵng duyệt cho tôi ñược dự thi lại tốt nghiệp vào ñợt 2 năm 2013 với các môn ( ñánh dấu vào ô
thích hợp):
-

Thi lại môn Lý luận chính trị



-

Thi lại môn môn Lý luận TDTT



-

Thi lại môn Sinh lý TDTT



Tôi cam ñoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác , nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm .
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
………………………

Xác nhận của ñịa phương

,ngày …… tháng
Sinh viên

………

năm 2013

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ðẠI HỌC TDTT ðÀ NẴNG

ðƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
(ñối tượng thiếu chứng chỉ quốc phòng)
Kính gửi :

Hội ñồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Trường ðại học TDTT ðà Nẵng

Tên tôi là

: ………………………………………………………………………

Ngày sinh

: ……………………………………….…

Nơi sinh

: …………………………….…………………………………………

ðiện thoại liên hệ : ……………………………..……

Tôi là sinh viên lớp : ……..………….….. ngành : ………………………

Giới tính : ………………

Khóa:……………………………………..……

Tôi ñã hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình ñào tạo , ñã dự thi tốt nghiệp lần ñầu
tiên vào tháng

..……

năm …….…… có kết quả như sau:
• ðiểm môn Lý luận chính trị ……… ñiểm
• ðiểm môn Lý luận TDTT………… ñiểm
• ðiểm môn Sinh lý TDTT….……… ñiểm

Tôi ñã học và ñược cấp chứng chỉ quốc phòng tại:………………………………………………….
vào tháng…….. năm……..
Nay tôi viết ñơn này kính xin Hội ñồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Trường ðại học TDTT ðà
Nẵng duyệt cho tôi ñược tốt nghiệp vào ñợt 2 năm 2013.
Tôi cam ñoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác , nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm .
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
………………………

Xác nhận của ñịa phương

,ngày …… tháng
Sinh viên

………

năm 2013

