
Section A: To Be Completed By Student 

Phần A: Dành cho Sinh viên 

TRANSFER CREDIT APPLICATION FORM 
ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

Received:      /__/         by:                                              
Nhận ngày  bởi 

Entered db:      /__/         by:                                              
Nhập liệu ngày   bởi 

Entered Decision:      /__/         by:                                              
Ra quyết định ngày   bởi 

 

 

 

 

Full Name:        Date of birth:       /     /         Sex:   Male / Female 
Họ và tên       Ngày tháng năm sinh  Giới tính: Nam / Nữ 

Email address:           Contact Phone No.:               
Email        Điện thoại liên hệ   

SIU transfer major:       Department/School:      
Ngành học chuyển tiếp tại SIU     Khoa 

Expected Date of SIU Enrollment (mm/yyyy):     Program (Undergrad./Grad.):     
Thời gian nhập học (dự kiến) tại SIU (tháng/năm)    Bậc học  

Have you ever received transfer credit?  □ Yes   □ No 
Anh/chị đã bao giờ được chuyển đổi tín chỉ chưa?     Có      Không 

Transfer Course Information 
Thông tin môn học cần chuyển đổi 

Institution:   Country:    

Tên trường đang theo học  Quốc gia  

Major:   Department/School:   

Ngành đang theo học   Khoa  

Enrolled in (mm/yyyy):   Program (Undergrad/Grad):   

Thời gian nhập học trường hiện tại (tháng/năm):   Bậc học:   

Fill in required information regarding subjects/courses requesting transfer credit in the table below: 

Sinh viên điền đầy đủ thông tin các học phần/môn học có nguyện vọng chuyển đổi kết quả vào bảng dưới đây 

No. 
STT 

Course Number 
Mã học 

phần/môn học 

Course Title 
Tên học phần/môn học 

No. of credits 
Số Đơn vị học 
trình (Tín chỉ) 

Grades  
Điểm  

10-point scale 
Thang điểm 10 

Letter grade 
Thang điểm chữ 

4-point scale 
Thang điểm 4 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

(You must submit this form along with a full course description and course syllabus) 
(Sinh viên phải nộp đơn này đính kèm với bản mô tả và đề cương môn học) 

□ I have read and accept the terms regarding transfer credit set forth by The Saigon International University. 
Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quy định liên quan đến việc chuyển đổi kết quả học tập này. 
      

Student signature:                                                                                                                          Date:   

Chữ ký sinh viên Ngày tháng năm 



Section B: To Be Completed By SIU Review Committee 

Phần B: Dành cho Hội đồng xét duyệt SIU 

 

 

Section C: To Be Completed By SIU Academic Council 

Phần C: Dành cho Hội đồng Khoa học & Đào tạo SIU 

 

 

No. 
STT 

SIU Equivalent 
Course Number 
(in order with 
the above list) 

Mã học 
phần/môn học 
tương đương 
tại SIU (theo 

thứ tự sinh viên 
liệt kê bên trên) 

SIU Equivalent Course Title 
Tên học phần/môn học 

No. of 
transfer 
credits 

Số Đơn vị học 
trình (Tín chỉ) 

quy đổi 

Transfer grades 
Điểm quy đổi 

10-point scale 
Thang điểm 10 

Letter grade 
Thang điểm chữ 

4-point scale 
Thang điểm 4 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

□ The Review Committee has reviewed the appropriated materials related to the courses described above and confirmed that these courses 

are reasonably equivalent in content, rigor and level. The Review Committee approves the student’s transfer credit request in accordance 
with the table above. 
Hội đồng xét duyệt đã xem xét các tài liệu liên quan đến các học phần/môn học trên và xác nhận các học phần/môn học này tương đương về 
nội dung, tính chặt chẽ và cấp độ. Hội đồng xét duyệt chấp nhận chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên theo bảng trên.  
 

Signature:         

Chữ ký  

Title:                                                                                                                         Date:        

Chức vụ         Ngày xét duyệt 

 

 

□ The Academic Council has reviewed the transfer credit results of the Review Committee and materials related to the above courses. 

The Academic Council approves the transfer of student's academic results in accordance with the table above. 

Hội đồng Khoa học & Đào tạo đã xem xét kết quả chuyển đổi của Hội đồng xét duyệt và các tài liệu liên quan đến các học phần/môn học 
trên. Hội đồng Khoa học & Đào chấp thuận chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên theo bảng trên. 

Signature:         

Chữ ký  

Title:                                                                                                                         Date:        

Chức vụ         Ngày xét duyệt 

 

 
 
  
 
 
 
 
 



The Saigon International University 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

8C, 11, 16 & 18 Tonghuudinh St., Thaodien Ward, Thuduc City, Hochiminh City 

8C, 11, 16 & 18 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TPHCM 

Tel: 028.36203932 Fax: 028.54093928 Email: admission@siu.edu.vn 

□ The school approves the transfer credit request of Mr./Ms. _________________________________ as listed on the tables above and 

confirmed by the SIU Review Committee and the Academic Council. 
Chấp nhận chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên theo danh mục học phần/môn học liệt kê phía trên như xác nhận của Hội đồng xét 
duyệt và Hội đồng Khoa học & Đào tạo SIU.   

□ The school does not approve the transfer credit request of Mr./Ms. _________________________________. 

Không chấp nhận chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên. 

Signature:         

Chữ ký  

Title:                                                                                                                         Date:        

Chức vụ         Ngày xét duyệt 

Final Decision from The Saigon International University 

Quyết định của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

 



Instructions  
Hướng dẫn 

 

Students must complete this application to obtain approval for transfer credit. Transfer courses must be equivalent in content, rigor, and 

level to courses offered by The Saigon International University. Students should submit a completed Transfer Credit Application Form 

before taking a course. 

Sinh viên phải hoàn thành đơn này để có thể xin chuyển đổi kết quả học tập. Học phần/Môn học cần chuyển đổi phải tương đương một cách 

hợp lý về mặt nội dung, tính chặt chẽ và cấp độ với học phần/môn học của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Sinh viên nộp đơn xin 

chuyển đổi kết quả học tập trước khi bắt đầu vào học. 

Please review the following policies pertaining to transfer credit: 

Sau đây là một số quy định về việc chuyển đổi tín chỉ môn học 

Actual credit applied to the SIU degree requirements will be equivalent to the credits earned at the transfer institution. Transfer credit will 

only be awarded for courses offered by regionally accredited, degree-granting institutions. 

Tín chỉ thực tế áp dụng vào điều kiện cấp bằng tại SIU phải tương đương số tín chỉ của học phần/môn học này tại cơ sở giáo 

dục đại học mà sinh viên chuyển tiếp. SIU chỉ xem xét chuyển đổi tín chỉ cho những học phần/môn học từ các cơ sở giáo dục đại 

học được kiểm định trong khu vực và có cấp bằng.  

 Transfer credit will not be awarded for courses taken during a semester in which a student is enrolled at SIU in a degree program. 

Những học phần/môn học sinh viên hoàn thành trong giai đoạn đã đang đi học tại SIU sẽ không được chuyển đổi tín chỉ. 

 A grade of at least a C (not C-) must be earned for a course to be eligible for transfer credit. Grades for courses taken at other 

institutions do not appear on the official SIU transcript and are not included in the SIU cumulative GPA. 

Sinh viên phải đạt tối thiểu điểm C trở lên (không phải C-) mới được chuyển đổi tín chỉ. Bảng điểm của những môn sinh viên học 

ngoài SIU sẽ không được ghi vào bảng điểm chính thức của SIU cũng như GPA tại SIU. 

 The maximum of approved transfer credits will not exceed 50% of the total academic progress of the program(s) offered at SIU. 

Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo tại SIU. 

 All transfer credits are expected to be approved and transferred before students’ enrollment at SIU. 

Mọi tín chỉ chuyển đổi cần hoàn thành trước khi nhập học ở SIU. 

 An official transcript from the transfer institution must be sent to the Admissions and Student Affairs Office after completion of 

the course. Any application lacking an official transcript will be null and void. A new application will be required for further 

approvals. 

Sinh viên bắt buộc phải gửi bảng điểm đến Phòng Tuyển sinh & Công tác SV SIU sau khi học xong. Đơn xin chuyển đổi nào thiếu 

bảng điểm sẽ bị hủy. Sinh viên sẽ phải nộp lại đơn mới từ đầu nếu muốn xin chuyển đổi kết quả. 
 

 Complete Section A in full for each course for which you are requesting transfer credit. 
Hoàn thành đầy đủ Phần A với tất cả học phần/môn học cần chuyển đổi kết quả học tập. 

 Section B must be completed by the SIU departments that are responsible for the reception and management of international 
transfer students at The Saigon International University. 

Phần B bắt buộc phải được hoàn thành bởi các Bộ phận đảm nhiệm theo Quy định của SIU về tiếp nhận và quản lý SVQT chuyển 

tiếp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

 Students are required to submit the scans of this form, your transcript(s), along with the course description(s) and syllabi to the 
Office of Admission and Student Affairs through admission@siu.edu.vn immediately following the completion of said course(s). 
Incomplete forms will not be accepted. The actual number of transfer credit awarded will be determined upon review of the official 
transcript. 
Sinh viên phải gửi bản scan đơn này, bản scan bảng điểm và bản mô tả ngay sau khi sinh viên hoàn thành môn học đó về cho 

Phòng Tuyển sinh & Công tác SV SIU qua email: admission@siu.edu.vn kèm theo bản mô tả và đề cương môn học cần chuyển đổi. 

Đơn không hoàn chỉnh sẽ không đủ điều kiện xem xét. Nhà trường sẽ quyết định số tín chỉ được phép chuyển đổi sau khi xem xét 

bảng điểm của sinh viên. 

 Arrange for this form and an official transcript bearing the institutional seal and registrar’s signature to be sent to the Office of 
Admission and Student Affairs immediately following enrollment at SIU. 
Đơn này và bảng điểm chính thức kèm chữ ký và dấu mộc của trường đại học mà SV chuyển tiếp phải được nộp cho Phòng Tuyển 

sinh & Công tác SV SIU ngay sau khi sinh viên nhập học tại SIU.  

 

Transfer Credit Application Form 
Đơn xin chuyển đổi kết quả học tập 

mailto:admission@siu.edu.vn
mailto:admission@siu.edu.vn

