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HƯỚNG DẪN 

Quy trình phúc khảo 

 
Căn cứ hướng dẫn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về công tác thi học 

kỳ và thông báo của Phòng Đào tạo về việc phúc khảo bài thi học kỳ, Khoa Địa lý 

thông báo hướng dẫn cho sinh viên thực hiện quy trình phúc khảo sau khi thi kết thúc 

học phần, cụ thể như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị thủ tục phúc khảo  

Sau khi thông báo điểm, nếu sinh viên không hài lòng với kết quả đã thông báo, 

có nhu cầu phúc khảo điểm học phần phải làm đơn (theo mẫu) của Phòng Đào tạo 

cùng với những giấy tờ chứng minh cần thiết (nếu có) và chuẩn bị lệ phí phúc khảo 

(50.000đ/môn xin phúc khảo). 

Ghi chú: Nếu kết quả bài thi thay đổi sau khi phúc khảo, sinh viên sẽ được nhận lại lệ phí. 

Bước 2: Nộp đơn phúc khảo 

- Thời gian nộp đơn: Đơn phúc khảo được nhận theo thời hạn mà phòng Đào tạo 

đã thông báo qua email tới từng sinh viên. 

- Địa điểm nộp đơn: Đơn phúc khảo bài thi của tất cả các học phần của tất cả các 

khóa được nộp tại phòng 409, nhà T1. 

- Đơn phúc khảo sẽ được cán bộ phòng Đào tạo kiểm tra (đối chiếu các thông tin 

ghi trên đơn), ghi vào sổ theo dõi phúc khảo và sinh viên nộp lệ phí phúc khảo theo 

hướng dẫn. 

Bước 3: Thông báo kết quả phúc khảo 

- Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên biết kết quả phúc khảo theo thời hạn 

quy định (chậm nhất sau 10 ngày khi kết thúc thời hạn nộp đơn). 

- Các kết quả được gửi bằng bản cứng chuyển về Khoa và niêm yết tại bảng 

thông báo của Phòng Đào tạo. 

- Sinh viên nhận lại lệ phí (nếu các đơn phúc khảo có kết quả thay đổi). 
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