
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

BẰNG PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH SỐ 6 
(Phương thức tuyển sinh bổ sung vào chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, 

Chất lượng cao Tăng cường Tiếng Nhật dựa trên kết quả trúng tuyển đại học năm 2022) 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ tên: ................................................ Ngày tháng năm sinh: ............................... Giới tính: ....................................  

CMND/ CCCD/ Passport: ....................................... Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: ......................................  

Điện thoại thí sinh: ................................................ Email thí sinh: ...........................................................................  

Điện thoại phụ huynh: ........................................... Email phụ huynh: ......................................................................  

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

(Sinh viên ghi thông tin theo phương thức trúng tuyển) 

Ngành trúng tuyển: .......................................................................................... Mã ngành: .......................................  

Chương trình trúng tuyển: .................................. Mã số nhập học: ...........................................................................  

Điểm xét tuyển: .................................................. Phương thức trúng tuyển: .............................................................  

TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 

 Đã có chứng chỉ tiếng Anh 

 IELTS .................................... Điểm ............................................ Tháng/Năm thi: .......................................  

 DET ....................................... Điểm ............................................ Tháng/Năm thi: .......................................  

 Khác ...................................... Điểm ............................................ Tháng/Năm thi: .......................................  

 Chưa có chứng chỉ tiếng Anh 

 

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG CHUYỂN ĐẾN 

Chương trình Mã ngành Ngành 

   



 

THÍ SINH CAM KẾT & KÝ TÊN 

 Tôi cam kết: 

- Tôi đã tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình tôi mong muốn xét tuyển: ngôn ngữ học tập, học phí năm học 

2022-2023 và lộ trình tăng học phí dự kiến của nhà trường. 

- Tôi đã tìm hiểu kỹ về Quy định về chứng chỉ tiếng Anh đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến. 

Trường hợp trình độ tiếng Anh của tôi chưa đạt chuẩn chính thức, tôi phải học môn Tiếng Anh và đạt chuẩn theo 

quy định trong tối đa 01 năm. 

 Tôi hiểu rằng: 

- Tôi có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ minh chứng về quá trình học tập của tôi theo yêu cầu, quy định của nhà 

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

sinh số 6. 

- Trường hợp các thông tin, hồ sơ tôi cung cấp là sai lệch, không đúng sự thật, nhà trường có quyền hủy hồ sơ và kết 

quả xét tuyển của tôi. 

……………………, ngày……tháng……năm …… 

Thí sinh 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

Phụ huynh 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 


