BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ
XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG CHÍNH QUY TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ IN HOA có dấu)
………………………………………………………………………………………… Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu mỗi ô)

3. Nơi sinh: (tỉnh hoặc thành phố)......................................................... Dân tộc (ghi bằng chữ)......................................
4. Hộ khẩu thường trú: ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)

Mã tỉnh (Tp)

Mã huyện(quận) Mã xã(phường)

Tên xã (phường)……………………….…… huyện (quận)……………………….tỉnh (thành phố)………………………………

5. Nơi học trình độ cao đẳng: (ghi tên trường và nơi trường đóng)
Tên trường: .....................................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Mã tỉnh

Mã trường

Khu vực tuyển sinh nơi đặt trường cao đẳng (khoanh tròn khu vực được hưởng): KV1, KV2-NT, KV2, KV3

6. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (khoanh tròn đối tượng hưởng): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
7. Năm tốt nghiệp cao đẳng (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
8. Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

9. Điện thoại:……………………………Email:………………………………………..................................................
B. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
10. Tên trường:……………………………………………………………………………………………….
11. Tên ngành:………………………………………………………………………………………………..
12. Tổ hợp đăng ký xét tuyển: ………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu có gì
sai sót, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày…... tháng…… năm…..…
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Hồ sơ gồm:
1. Đơn đăng ký xét tuyển
2. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng
3. Bản sao hợp lệ chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2018
4. Minh chứng để hưởng các chính sách ưu tiên
5. 02 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ nhận thư
6. Biên lai thu lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000 đồng/hồ sơ).

