BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - NĂM 2019

Số phiếu (do trường điền)

1 9 2 0 0

Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: Nam  Nữ 
Ngày sinh: .......... / ....... / ........ Nơi sinh: .................................. Số CMND: ..........................................

Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................................................
Quận/Huyện: ........................................................................ Tỉnh/TP: .....................................
Điện thoại liên lạc: ............................................... Email:..........................................................
Đối tượng ưu tiên:
(tham khảo mục VI.1 của Thông báo tuyển sinh để chọn đúng đối tượng tương ứng)

 1a)

 1b)

 1c)

 1d)

 1e)

 1f)

 Không có ĐTUT

Đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ chuyên ngành: ................................................................
Đã tốt nghiệp đại học của trường: ..........................................................................................
Ngành: ................................................................................... Hệ đào tạo: ................................
Xếp loại tốt nghiệp: ............................................................... Năm tốt nghiệp: .........................
Đã học bổ sung kiến thức tại trường Đại học Hoa Sen đợt tháng:............. năm:.................
Quá trình công tác:
Cơ quan công tác

STT

Từ thời gian
(tháng năm)

Đến thời gian
(tháng năm)

1
2
3
4
Nhân viên nhận hồ sơ

Ngày: ................ /.............../ ...............

TP. HCM, ngày ……tháng ……năm 20…
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Thí sinh đăng ký dự thi ngành Ngôn ngữ Anh
vui lòng điền thêm phần khảo sát ở trang sau)

 Ý kiến Quản lý chương trình xem xét thâm niên công tác ít hơn hai năm đối với thí sinh
tốt nghiệp khác ngành Quản trị Kinh doanh:
 Đồng ý

 Không đồng ý, lý do ...........................................................................

Ký tên (ghi rõ họ tên): ................................................................ , ngày

tháng

năm 20

PHẦN KHẢO SÁT THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Khi đăng ký dự tuyển vào chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, xin cho biết Anh/Chị sẽ lựa chọn
theo học hướng ngành nào:
 Hướng ngành Giảng dạy

 Hướng ngành Dịch thuật

Thông tin chỉ mang tính tham khảo để Trường Đại học Hoa Sen xem xét tổ chức lớp. Thông
tin mở hướng ngành được thông báo cho thí sinh sau khi có kết quả thi.

