UBND TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

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

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

Số hồ sơ ĐK: ………………..

1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ............................................................................ Nam:
2. Ngày sinh: ............/............/................

Nữ:

3. Nơi sinh (tên tỉnh): ............................................................

4. Số Chứng minh nhân dân (hoặc Số Thẻ căn cước): ..............................................................................
5. Dân tộc: ................................................... 6. Hộ khẩu thường trú: .........................................................
................................................................................................................................................................
7. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường và tên tỉnh nơi trường đóng):
- Lớp 10: ................................................................................................................................................
- Lớp 11: ................................................................................................................................................
- Lớp 12: ................................................................................................................................................
8. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: .............................................................................................
9. Tên trường tốt nghiệp TCCN/Cao đẳng: ................................................................................................
10. Năm tốt nghiệp TCCN/Cao đẳng: .........................................................................................................
11. Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07): ............. 12. Khu vực (KV1, KV2-NT, KV2, KV3): .............
13. Đơn vị đang công tác (không có thì để trống): .........................................................................................
................................................................................................................................................................
14. Địa chỉ liên lạc, báo tin (để nhận giấy báo trúng tuyển, nhập học): ...........................................................
................................................................................................................................................................
15. Số điện thoại liên hệ: .................................. 16. Số điện thoại tài khoản Zalo: ....................................
17. E-mail: ...................................................................................................................................................
18. Ngành đăng ký dự tuyển: .......................................................................................................................
liên thông từ trình độ .............................................. lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học.
19. Đăng ký học tại (đơn vị đặt lớp): .............................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai ở trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ kèm theo gồm có:
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương;
- Bản sao công chứng bảng điểm học tập TCCN
hoặc cao đẳng;
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN
hoặc cao đẳng;
- Bản sao công chứng CMND/Thẻ Căn cước;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận là đối
tượng ưu tiên (nếu có);
- 02 bì thư dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc
của người đăng ký dự tuyển;
- 02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu CMND theo quy định.

…………………….., ngày …… tháng …… năm ………
Thí si nh đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………………………

