BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

SỐ HS:

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC:
- Loại hình đăng ký dự tuyển:
 Đại học VB1
 Đại học VB2
 Liên thông ĐH từ Cao đẳng
 Liên thông ĐH từ Trung cấp
- Khóa tuyển sinh:................................................................................................................................................
-

Ngành: ................................................................

Chuyên ngành: ................................................................

II. THÔNG TIN THÍ SINH:
1. Họ và tên: ................................................................................................... Giới tính:  Nam –  Nữ
2. Ngày sinh: ............................................................... Nơi sinh: .........................................................................
3. Số CMND/CCCD: .................................................. Ngày cấp: ............................Nơi cấp: .............................
4. Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................................
5. Điện thoại liên lạc: ................................................. Email: ..............................................................................
6. Dân tộc: ................................................................... Tôn giáo: ........................................................................
7. Trình độ học vấn:

 THPT và tương đương

-  TCCN/TCN

-  CĐCN/CĐN

-  Đại học

8. Ngành tốt nghiệp: ..............................................................................................................................................
9. Năm tốt nghiệp: ................... Tên trường tốt nghiệp:.........................................................................................

10. Hình thức đăng ký dự tuyển:
Loại hình đăng ký

Hình thức dự tuyển
Tuyển thẳng

Xét tuyển (*)

Thi tuyển





 A00 –  A01 –  D01





-

-



-

-



-

Đại học VB1
Đại học VB2
Liên thông ĐH từ Cao đẳng
Liên thông ĐH từ Trung cấp

(*) : Các thí sinh đăng ký xét tuyển ở mục 11 phải điền đầy đủ thông tin ở phần đăng ký xét tuyển.

11. Ưu tiên theo đối tượng dự thi (dành riêng cho Đại học VB1):
 01
 02
 03
 04  05
 06
 07
12. Ưu tiên theo khu vực (dành riêng cho Đại học VB1):
 Khu vực 1
 Khu vực 2
 Khu vực 2-NT

 không ưu tiên
 Khu vực 3

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1)

 Đối tượng xét tuyển:
 Theo kết quả học tập bậc trung học (học bạ)
 Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

 Tổ hợp đăng ký xét tuyển:
Tổ hợp đăng ký xét tuyển

Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

 A00

Toán:

Vật lí:

Hóa học:

 A01

Toán:

Vật lí:

Tiếng Anh:

 D01

Toán:

Ngữ Văn:

Tiếng Anh:

 D96

Toán:

Tiếng Anh:

KHXH(**):

(**) KHXH (Khoa học xã hội), gồm các môn: Địa lý, Lịch sử và GDCD.

Tổng điểm

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2)

 Tổ hợp đăng ký xét tuyển:
Tổ hợp xét tuyển (***)

Môn 1
Tên môn

Môn 2
Điểm

Tên môn

Điểm

Tổng
điểm

 Tổ hợp 1
(môn cơ bản + môn LLCT)

 Tổ hợp 2
(môn cơ bản + môn cơ sở)

 Tổ hợp 3
(môn cơ bản + môn cơ bản)

 Tổ hợp 4
(môn cơ sở + môn LLCT)

 Tổ hợp 5
(môn cơ sở + môn cơ sở)
(***) Thí sinh tham khảo danh mục các môn trong tổ hợp xét tuyển ở phụ lục đính kèm.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký dự tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi
xin chịu xử lý theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Họ và tên:……………………………………………..
Ghi chú:
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp giấy xác nhận, các minh chứng có liên quan của cơ quan có thẩm quyền (tất cả giấy tờ

minh chứng kèm theo đều phải được sao y công chứng). Thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì được chọn điểm ưu tiên khu vực cao
nhất cộng với điểm ưu tiên đối tượng cao nhất.
- Chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT (tham khảo thêm ở phụ lục đính kèm).

(Thí sinh nộp 03 tấm hình 3x4, dán nhẹ vào các ô dưới, không đóng dấu giáp lai)

