Thông báo nội dung liên quan đến vắng mặt có lý do và vắng mặt lý do chính thức
trong học kỳ 2 năm 2021
Chúng tôi hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xác nhận vắng mặt có lý do và
vắng mặt vì lý do chính thức trong học kỳ 2 năm 2021, vì vậy các học sinh có liên
quan phải nộp hồ sơ chứng minh trong thời gian quy định.
1. Người được công nhận có mặt: Người nộp đơn xin vắng mặt trong học kỳ 2 năm
2021
2. Công nhận vắng mặt
- Điều 7 của quy định liên quan đến hoạt động học tập (vắng mặt có lý do và vắng mặt
vì lý do chính thức)
3. Phạm vi công nhận vắng mặt có lý do
가. Người thân trong gia đình mất
나. Kết hôn của bản thân, ốm bệnh, v.v.
다. Ngoài ra, các trường hợp khác, nếu Hiệu trưởng xét thấy cần thiết và cho phép
4. Tài liệu nộp
가. Đơn xin công nhận vắng mặt có lý do (có chữ ký của người giám hộ và trưởng
khoa)
나. Tài liệu chứng minh
- Nghỉ ốm: giấy khám sức khỏe và xác nhận nhập viện / xuất viện
- Các trường hợp: Cáo phó hoặc giấy chứng tử, giấy chứng nhận quan hệ gia đình, v.v.
- Các bằng chứng tài liệu có thể xác minh khác
5. Thời hạn nộp : Đến 03.12.2021 (T6)
6. Cách điền và nộp
가. Sinh viên
: Sinh viên phải điền đủ thông tin vào đơn, kèm theo tài liệu chứng minh, nộp cho văn
phòng khoa để được trưởng khoa ký xác nhận.
나. Văn phòng khoa
: Sau khi xác nhận rằng sinh viên nộp hồ sơ đủ điều kiện để được công nhận, trưởng
khoa nộp cho Tổ Giáo vụ của trường.
다. Đội giáo dục trường đại học của khoa chuyên ngành
: Tập hợp đơn và các tài liệu, lập danh sách và nộp cho Tổ hỗ trợ giáo dục
라. Tổ hỗ trợ Giáo dục: Cập nhật hiện trạng đăng ký học sinh trong hệ thống hành
chính trước khi tiến hành đánh giá thành tích.
7. Các nội dung hướng dẫn khác
가. Học sinh nộp đơn xin việc vắng mặt phải thông báo trước lý do vắng mặt với giáo
sư phụ trách môn học và nộp đơn xin vắng mặt (Nếu giáo sư phụ trách không công
nhận trước thì có thể phát sinh bất lợi)
나. Không công nhận việc vắng mặt môn học video ghi hình nên nhất định phải nghe
giảng.

(Tuy nhiên, có thể công nhận vắng mặt lớp học thời gian thời qua ZOOM hoặc WebEX)
Đính kèm: Một mẫu Đơn công nhận vắng mặt có lý do.
06.09.2021
Trưởng khoa Giáo dục

