Mẫu số:

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

/TS/ĐHĐA

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY
1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này)
2. Bậc đăng ký liên thông: Cao đẳng liên thông ĐH: 01; TCCN liên thông ĐH: 02
3.

Ngành đăng ký học: ...............................................................................................

4. Họ, chữ lót, tên của thí sinh (viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
............................................................................................ Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
5. Ngày, tháng và 2 chữ số cuối của năm sinh
(nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu)

ngày

năm

tháng

6. Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố): ....................................................................... Dân tộc:

........................

7. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi chữ số vào một ô):
8. Hộ khẩu thường trú (số nhà, đường phố, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố): ..............................
.........................................................................................................................................................................
9. Thuộc khu vực (KV) nào thì khoanh tròn ký hiệu vào KV đó: KV1, KV2, KV2-NT,

KV3

10. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
11. Trường TCCN hoặc CĐ hệ chính quy đã học và tốt nghiệp (TN):
Tên trường: ................................................................................................................................................
Ngành học: ..................................................................Xếp loại TN:........................ Năm TN:…………..
12. Tên người nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................................
13. Địa chỉ: Số nhà (xóm/thôn): ….……………...…….Đội (tổ): ………..Xã (phường): ……………...………
Quận (huyện)....................................................Tỉnh (Thành phố) ........................................................................
14. Điện thoại của thí sinh :................................... Email: …………………..…….. Facebook: ……………….
Tôi xin cam đoan những lời khai này là đúng sự thật. Nếu sai sót tôi xin chịu các hình thức xử lý theo Quy
chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày …… tháng …… năm 20…
Hồ sơ nộp kèm theo:
Chữ ký của thí sinh
- Bằng tốt nghiệp & bảng điểm TCCN (Thí sinh đăng ký thi tuyển TCCN – ĐH)
- Bằng tốt nghiệp & bảng điểm Cao đẳng (Thí sinh đăng ký thi tuyển CĐ – ĐH)
- Giấy chứng nhận ưu tiên (Nếu có)
- Lệ phí thi tuyển, lệ phí ôn thi
- 03 ảnh màu cỡ 3x4, có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau.

(ảnh 3 x 4)

(ảnh 3 x 4)

(ảnh 3 x 4)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.519.929 – 3519.991 – 3531.332 - Hotline: 0901.955.655 – 0901.955.855
Website: www.donga.edu.vn/tuyensinh - Email: tuyensinh@donga.edu.vn

