
       

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ 

NĂM _____ ĐỢT ____ 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ tên: ________________________ Ngày tháng năm sinh: ________________ Giới tính: ________ 

CMND/CCCD/Passport: _________________Ngày cấp: __________ Nơi cấp: _________________ 

Địa chỉ liên lạc: ____________________________________________________________________ 

Điện thoại thí sinh: _____________________ Email thí sinh: _________________________________ 

Điện thoại phụ huynh: __________________ Email phụ huynh: ______________________________ 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

Trường THPT: ________________________________________ Năm tốt nghiệp: _______________ 

Quận __________________________ Tỉnh/ Thành phố _____________________________________ 

>Kết quả học tập (áp dụng cho thí sinh học chương trình THPT Việt Nam) 

Kết quả học tập/ 

Hạnh kiểm 

Điểm trung 

bình chung 

Điểm trung bình 

môn 1 

Điểm trung bình 

môn 2 

Điểm trung bình 

môn 3 

Lớp 10 __________ (1)___________ (4)___________ (7)___________ 

Lớp 11 __________ (2)___________ (5)___________ (8)___________ 

Lớp 12 __________ (3)___________ (6)___________ (9)___________ 

Tổng điểm trung 

bình các năm 

 

_____________ 

(10)=(1)+(2)+(3) 

_____________ 

(11)=(4)+(5)+(6) 

_____________ 

(12)=(7)+(8)+(9) 

_____________ 

  Tổng điểm trung bình các năm của 

môn 1, môn 2, môn 3 =(10)+(11)+(12) 

 

  



       

 

>Kết quả học tập (áp dụng cho thí sinh học chương trình THPT nước ngoài) 

Kết quả học tập/ 

Hạnh kiểm 
Điểm GPA 

Điểm trung bình 

môn Toán 

Điểm trung bình 

môn/nhóm môn 

Khoa học 1 

Điểm trung bình 

môn/nhóm môn 

Khoa học 2/ môn 

ngoại ngữ 

Lớp 10 _______ (1)___________ (4)___________ (7)___________ 

Lớp 11 _______ (2)___________ (5)___________ (8)___________ 

Lớp 12 _______ (3)___________ (6)___________ (9)___________ 

Tổng điểm trung 

bình các năm 

 

_____________ 

(10)=(1)+(2)+(3) 

_____________ 

(11)=(4)+(5)+(6) 

_____________ 

(12)=(7)+(8)+(9) 

_____________ 

>Các chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (nếu có) 

  SAT (điểm) ___________   ACT (điểm) __________   IB (điểm) ____________  

 A-Level (điểm) _____________________   Khác (điểm) _______________________  

TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 

 Đã có chứng chỉ tiếng Anh 

 IELTS Điểm ____________________Tháng/Năm thi: ____________  

 TOEFL iBT Điểm ____________________Tháng/Năm thi: ____________  

 Khác _________________ Điểm ____________________Tháng/Năm thi: ____________  

 Chưa có chứng chỉ tiếng Anh 

  



       

 

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 

Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, tối đa 03 trường đối tác cho mỗi nguyện vọng. Thí sinh 

vui lòng truy cập http://oisp.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh để xem danh sách các ngành 

và các trường đối tác. 

STT Ngành học Trường đối tác 

1  

1. _____________________________________  

2. _____________________________________  

3. _____________________________________  

2  

1. _____________________________________  

2. _____________________________________  

3. _____________________________________  

3  

1. _____________________________________  

2. _____________________________________  

3. _____________________________________  

 

CAM KẾT VỀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH 

Vui lòng cho biết nguồn tài chính của thí sinh, gia đình dùng để đảm bảo việc chi trả học phí, sinh 

hoạt phí tại Trường Đại học Bách khoa và tại đại học đối tác? 

 Tiền tiết kiệm của thí sinh/ phụ huynh (ba và/hoặc mẹ): ______________________________  

 Tài sản cố định của gia đình: ___________________________________________________  

 Thu nhập hàng tháng của ba và/hoặc mẹ: __________________________________________  

 Nguồn khác: ________________________________________________________________  

Lưu ý: Nhà trường có thể yêu cầu cung cấp các hồ sơ chứng minh tài chính (bảng sao kê ngân hàng 

hiển thị các giao dịch trong ít nhất 03 tháng hoặc chứng minh thu nhập trong 12 tháng qua…) 

Cam kết bảo mật: Văn phòng Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách khoa thu thập, lưu 

trữ và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tuyển sinh, học vụ của nhà trường. Chúng 

tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư, các thông tin cá nhân của thí sinh và phụ huynh. 

  

http://oisp.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh


       

 

THÍ SINH CAM KẾT & KÝ TÊN 

 Tôi cam kết: 

- Tất cả thông tin và hồ sơ minh chứng gởi kèm là đúng sự thật. Tôi sẽ thông báo cho Văn phòng 

Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách khoa (VPĐTQT) khi có bất kỳ thay đổi nào. 

- Tôi có đủ nguồn lực tài chính để chi trả học phí, sinh hoạt phí và một số chi phí khác (bảo hiểm 

y tế, phí visa…) trong suốt quá trình học tại Trường Đại học Bách khoa và trường đối tác. 

 Tôi hiểu rằng: 

- Tôi có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ minh chứng về quá trình học tập và khả năng tài chính 

của tôi theo yêu cầu, quy định của nhà trường. 

- Trường hợp các thông tin, hồ sơ minh chứng tôi cung cấp là sai lệch, không đúng sự thật, 

VPĐTQT có quyền hủy hồ sơ và kết quả xét tuyển của tôi. 

- Những thông tin trên đây được cập nhật tại thời điểm đăng ký xét tuyển đại học theo phương 

thức tuyển sinh dựa trên kết quả THPT kết hợp phỏng vấn. Tại thời điểm chuyển tiếp sang trường 

đối tác, tôi sẽ cập nhật thông tin theo yêu cầu của bộ phận xét hồ sơ chuyển tiếp, trường đối tác 

và các cơ quan xét thị thực. 

Ngày/ Tháng/ Năm: _____________________  

Thí sinh 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

Phụ huynh 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 


