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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 
 

 

QUY ĐỊNH  
ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI 

(Kèm theo công văn số 283 /QLĐT ngày 08 tháng 10 năm 2013  
của Phòng Quản lý Đào tạo) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng cho sinh viên bậc cao đẳng, đại học (bao gồm đại 
học, bằng thứ hai và liên thông từ cao đẳng lên đại học), đào tạo theo hình thức 
chính quy từ học kỳ I năm học 2013-2014. 

Điều 2. Điều kiện được xét điều chỉnh lịch thi 

 Sinh viên được xét điều chỉnh lịch thi trong các trường hợp sau đây: 

1. Sinh viên bị ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở y tế cấp Quận, 
Huyện trở lên. 

2. Sinh viên có tang của người thân là vợ (chồng), ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, 
em ruột (của chồng hoặc của vợ), có bản sao giấy chứng tử, bản sao hộ khẩu và 
các giấy tờ khác xác nhận mối quan hệ gia đình có công chứng do Ủy ban nhân 
dân cấp Phường, Xã cấp. 

3. Sinh viên có quyết định của cơ quan cử đi công tác đột xuất trong thời 
gian nhà trường tổ chức thi. 

4. Sinh viên bị xếp trùng lịch thi do đăng ký học cải thiện điểm, học các môn 
thuộc các lớp khác với lớp đang theo học.    

Điều 3. Hồ sơ xin điều chỉnh lịch thi 

Hồ sơ xin điều chỉnh lịch thi gồm có: 

1. Đơn xin điều chỉnh lịch thi (phát tại Phòng Quản lý Đào tạo hoặc download 
tại website http://www.ou.edu.vn, chuyên trang Phòng Quản lý Đào tạo, chuyên 
mục Biểu mẫu) 

2. Các giấy tờ liên quan chứng minh lý do xin điều chỉnh lịch thi. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục xin điều chỉnh lịch thi    

1. Sinh viên nộp hồ sơ xin điều chỉnh lịch thi tại Phòng Quản lý Đào tạo.  

2. Phòng Quản lý Đào tạo trả lời trực tiếp cho sinh viên tối đa không quá 3 
(ba) ngày (không tính ngày thứ bảy,chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày nhận được 
hồ sơ xin điều chỉnh lịch thi hợp lệ. 
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Điều 5. Thời gian nhận đơn xin điều chỉnh lịch thi 

1. Trùng lịch thi: Một tuần kể từ ngày thông báo lịch thi trên website 
http://www.ou.edu.vn tại mục Lịch thi chung. 

2. Hoãn thi: Trước ngày thi 2 tuần. 

3. Với các trường hợp đặc biệt (bị tai nạn, ốm vào đúng ngày thi hoặc người 
thân mất tối đa trước ngày thi 2 ngày): Tối đa 3 ngày sau khi thi.  

 

 
  TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

 

 Nguyễn Thành Nhân 

 


