Mã xét tuyển

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN | APPLICATION FORM

Application code

 CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ 
INTERNATIONAL BACHELOR PROGRAM
THÔNG TIN THÍ SINH /PERSONAL INFORMATION
Họ tên thí sinh/Fullname (Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
................................................................................................... Giới tính/Gender: Nam/Male



Nữ/Female



Ngày sinh/ Date of Birth ............................................................ Nơi sinh/Place of Birth............................................
Dân tộc/Ethnic group ................................................................. Tôn giáo/Regilion ...................................................
Số CMND/CCCD/ID Number: ...... ........................................... Quốc tịch /Nationality: ...........................................
Hộ khẩu thường trú/Address (Số nhà, khu phố, tên đường) ........................................................................................
Xã/ Phường/Ward ................................ Quận/Huyện ........................ Tỉnh/Thành phố ..................................................
Địa chỉ liên lạc/Contact’s Address ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Điện thoại thí sinh/Mobile number ............................................ Email .......................................................................
Họ tên phụ huynh/ Parents’s Fullname ......................................................................................................................
Điện thoại phụ huynh/Mobile number ....................................... Email .......................................................................

THÔNG TIN XÉT TUYỂN/ ADMISSIONAL INFORMATION



Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 Thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại nước ngoài

Students taking the high school graduation exam in 2022

Students graduated the high school in overseas





Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trong nước

Students graduated the high school in domestic

Sinh viên quốc tế

International students

NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN/MAJOR
ĐẠI HỌC NEWCASTLE (ÚC)
NEWCASTLE UNIVERSITY (AUSTRALIA)
ĐẠI HỌC LIVERPOOL JOHN MOORE (ANH)
LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY (UNITED KINGDOM)






Kinh doanh quốc tế/ International Business
Tài chính/ Finance
Marketing/ Digital Marketing
Quản trị sự kiện/ Event Management

Nơi học THPT lớp 12/ High school’s name
Địa chỉ/Address: ................................................................... Quận/ Huyện/District ..................................................
Tỉnh/ Thành phố/City ............................................................ Quốc gia/Country ........................................................
Năm tốt nghiệp THPT/ Graduation year (Ghi đủ số của năm tốt nghiệp)

Kết quả học tập/ Eduacation
Điểm TB cả năm Lớp 11/GPA of Grade 11:  Học kỳ 1/Semester 1: ………  Học kỳ 2/ Semester 2: ………
Điểm TB cả năm Lớp 12/ GPA of Grade 12:  Học kỳ 1/Semester 1: ………  Học kỳ 2/ Semester 2: ………
Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)/ English certificate ……………Ngày thi/Date…….…………Kết quả/Result……
Hồ sơ đính kèm

 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu
 1 Bản sao công chứng học bạ THPT/ Bảng điểm kết quả học tập gần nhất;
 1 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Thí sinh tốt
nghiệp năm 2022 có thể bổ sung sau khi thi tốt nghiệp)

 Bản sao công chứng các chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
Tôi xác nhận những thông tin trong đơn này là chính xác. Tôi hiểu rằng Trường Đại Học Văn Lang, Viện Đào Tạo
Quốc Tế và Trường Đại học đối tác có quyền thay đổi bất kì quyết định nào liên quan đến nhập học và đăng ký nếu
thông tin trong đơn này không chính xác và chưa hoàn thành.
I declare that all the information submitted on this application form is correct and complete. I undertand that Van Lang
University, International Education Institute and Partner Universities reserve the right to vary or reserve any decision
regarding admission or enrolment on the basis of incorrect or incomplete information.

Chữ ký của người phê duyệt/ Approver’s signature

Chữ ký của người nộp đơn/ Applicant’s signature

Ngày nhận hồ sơ/ Date…………………………………

Ngày nộp hồ sơ/ Date…………………………………

