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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

No.

REQUEST FOR CHANGING SPECIALIZATION
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI NHÓM NGÀNH
For the attention of/Kính gửi:
Board of Management of University of Economics Ho Chi Minh city/ Ban
Giám hiệu trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
International School of Business/ Viện Đào tạo Quốc tế;
Department of Training Management - Student Affairs/
Phòng Đào tạo-Khảo thí.
Applicant name/ Tên:
Class/ Lớp:

DOB/ Ngày sinh:
Program/ Hệ:

Cohort/Khóa:

Student ID/ MSV:
Phone/SĐT:
Email:
I would like to submit this request to change my specialization at UEH-ISB.
I commit to follow all the requirements and regulations of the school.
Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên,
Viện Đào tạo quốc tế tế cho phép tôi được đổi nhóm ngành.
Nếu được sự đồng ý cho phép học lại của nhà trường, tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo
quy chế, quy định hiện hành của nhà trường.
My current specialization/ Nhóm ngành hiện tại:
Specialization which I want to change to/ Mong muốn đổi sang nhóm ngành:
Thank you for your consideration./Tôi xin chân thành cảm ơn.
Kindest Regards, / Trân trọng.
Approved by
Ý kiến duyệt

HCM city,
/ /
TP. HCM, ngày ........ tháng ........ năm 20......
Applicant/ Ngƣời làm đơn
Signature and full name
(Ký, ghi họ tên)

INSTRUCTIONS
Step 1: Contact the Student Advisor to make an appointment for detailed consultancy.
Step 2: Fill in the request form.
Step
thiswill
formbetoresolved
the Student
Advisor
at 17
Ngoc Thach.
Step 3:
4: Submit
The matter
within
14 days
andPham
the student
will be informed of the
result
via email.

CÁC BƢỚC THỰC HIỆN
Bƣớc 1: Liên hệ Quản lý sinh viên để được tư vấn về việc học lại.
Bƣớc 2: Điền đầy đủ thông tin vào đơn.
Bƣớc 3: Nộp đơn cho Quản lý sinh viên tại 17 Phạm Ngọc Thạch.
Bƣớc 4: Đơn sẽ được giải quyết trong vòng 14 ngày làm việc. Thông tin sẽ được hồi đáp qua
email cho sinh viên.

