ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017)
1. Họ, chữ lót, tên của thí sinh ( Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu )
...................................................................................................Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 chữ cuối của năm sinh:
(Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu)

ngày

năm

tháng

3. Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố):............................Dân tộc:................CMND:.......................................
4. Bậc đăng ký:

Đại học

Cao đẳng

5. Ngành, chuyên ngành đăng ký học:.......................................................................................................
6. Thuộc đối tượng ưu tiên (khoanh tròn): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
7. Thuộc khu vực nào(khoanh tròn). KV1, KV2-NT, KV2, KV3
8. Tên trường THPT/ THPT(GDTX): ...................................................................... Tỉnh: .......................
9. Phương thức xét tuyển (Thí sinh có thể chọn cả 2 phương thức):
Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia:
Môn 1

:…….., Môn 2

:……….., Môn 3

:………., Tổng điểm:………………

Theo học bạ lớp 12: Điểm TBC cả năm lớp 12:…………….. Năm tốt nghiệp PT:………………..
10. Họ và tên người nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................
11. Địa chỉ liên lạc: số nhà, đường phố: ................................................................... Xóm, Đội: ...............
Thôn, Tổ:.................................................... Xã, Phường, Thị trấn: ......................................................
Huyện, Quận: ............................................. Tỉnh, Thành phố: ..............................................................
12. Điện thoại (cố định):....................................(Di động):.......................................................................
13. Email: ............................................................................... Facebook: ..................................................
14. Những mong muốn của thí sinh: ..........................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong Đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý
theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ gồm
a.Học bạ THPT (bản sao có chứng thực);
b.Bằng TN THPT(bản sao có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
c.Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường)
d Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng
Hồ sơ xét tuyển theo kết quả k thi TH T Quốc gia năm 2016
a. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (bản gốc);
b. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

Ngày ...... tháng .......... năm 20.........
Chữ ký của thí sinh

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bạn biết ĐH Đông Á qua kênh thông tin nào?
Website ĐHĐA

Chat online

Báo chí

Điện thoại

CBGV ĐHĐA

Facebook

Google

Phát thanh/truyền hình

Băng rôn

Người quen giới thiệu

Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3519.929 - 02363.3519.991 – 0236.3531.332 - Hotline: 0901.955.655 - 0901.955.855

