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Hải Phòng, ngày      tháng       năm 
 

QUY TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN SINH VIÊN 

1. Điều kiện chuyển trường 

Sinh viên được chuyển trường nếu không thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng 

tuyển vào trường hoặc có kết quả xét tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin 

chuyển đến; 

- Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển 

đến; 

- Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa; 

- Sinh viên thuộc diện xử lý học vụ; 

- Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

2. Quy trình chuyển trường: 

Bước 1: Sinh viên viết đơn (Mẫu 03) và xin bảng điểm học tập. 

Bước 2: Sinh viên xin xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng Trường tiếp nhận 

(trường chuyển đến). 

Bước 3: Sinh viên nộp đơn cho phòng Đào tạo Đại học (P.101, P.102, P.103 nhà 

A)  

- Phòng Đào tạo Đại học xét duyệt theo các điều kiện và chuẩn bị Quyết định 

trình Ban Giám hiệu ban hành nếu sinh viên đủ điều kiện. 

- Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên kết quả qua điện thoại 

Bước 4: Sinh viên đến Phòng Đào tạo Đại học nhận Quyết định chuyển trường 

và rút hồ sơ sau đó liên hệ trường chuyển đến làm thủ tục nhập học. 

3. Quy trình tiếp nhận sinh viên chuyển đến Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 

Bước 1: Sinh viên nộp đơn xin chuyển trường và bảng điểm của trường chuyển 

đi cho phòng Đào tạo Đại học (P.101, P.102, P.103 nhà A) . 

Bước 2: Phòng Đào tạo Đại học xét duyệt các điều kiện, trình Ban Giám hiệu ký 

đồng ý tiếp nhận sinh viên. 

Bước 3: Sau khi có quyết định đồng ý tiếp nhận sinh viên, phòng Đào tạo Đại 

học thông báo cho sinh viên đến làm thủ tục nhập học và bố trí sinh viên vào lớp học. 

Bước 4: Sinh viên đến phòng Đào tạo Đại học làm thủ tục nhập học, phòng Tài 

chính kế toán nộp học phí. Phòng Đào tạo Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh 

viên làm thủ tục nhập học, nộp học phí, liên hệ khoa, bộ môn… 
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Mẫu 03 

ĐƠN CHUYỂN TRƯỜNG 

 

Kính gửi:   Hiệu trưởng trường ……………………………… 

           Hiệu trưởng trường……………………………… 

 

Tôi tên là:………….................………………………Giới tính:…................. 

Sinh ngày :....../……/…… Nơi sinh :................................Số báo danh ........................... 

Hộ khẩu thường trú :.........................................................................ĐT: …..................... 

Đã trúng tuyển vào ngành :....................................................... mã ngành :...................... 

Trong kỳ thi …………………………………………….năm .............. với số điểm : 

Môn 1 :............điểm ; môn 2 :..........điểm ; môn 3 :..........điểm ; Tổng điểm :................. 

Thuộc đối tượng ưu tiên :.................................. khu vực :................................................ 

Hiện nay đang là sinh viên năm thứ ………… lớp:…………Mã số sinh viên:……….. 

Ngành:………………………………………………Khoa:……..……………………… 

Trường …………………………………………………………………………………. 

Điểm trung bình chung tích lũy tính đến học kỳ …… năm học …………là: ………… 

Xếp loại rèn luyện (ghi rõ hình thức kỷ luật  nếu có): ………………………………… 

Tôi không thuộc diện đã dự thi vào trường (chuyển đến): …………………………… 

Tôi có nguyện vọng được chuyển đến trường …..........……………………………….  

tiếp tục học vào năm thứ ……… Ngành………………….. Khoa:…………………… 

từ học kỳ ............. năm học ........................ với lý do (ghi rõ lý do, kèm theo các giấy 

tờ, hồ sơ minh chứng – nếu có):  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

 

 ........, ngày......... tháng..........năm....... 

  BGH trường đang học               BGH trường chuyển đến                Người làm đơn 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 


