
Trường Đại học Ngoại ngữ
Đại học Quốc gia Hà Nội

Số 2 Phạm Văn Đồng, Hà Nội | T: 024.3754.9556 
E: fle.ulis@vnu.edu.vn | W: fle.ulis.vnu.edu.vn

Họ và tên                                                   Ngày sinh

Số CMND               Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại di động (bắt buộc)              

            

Thông tin cá nhân1

Họ và tên bố
 

  

                                                     

 Giới tính   Nam     Nữ

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY - LIÊN KẾT QUỐC TẾ

MSSVNgày nhận

Email (bắt buộc)

            Địa chỉ (bắt buộc)

Thông tin người thân 2

Trường THPT (ghi rõ tên trường)               
Thành phố              Quận/ Huyện Năm tốt nghiệp

SĐT bố

Họ và tên mẹ SĐT mẹ

Ngành đăng ký xét tuyển3

4A. KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT (bắt buộc)

TBC lớp 10 (M1)         TBC lớp 11 (M2)                 TBC lớp 12 (M3)
Tổng điểm (M1+M2+M3)    

4B. KẾT QUẢ THI THPTQG (bắt buộc)

Năm dự thi                       Tổ hợp xét tuyển     A01             D01             D78             D90
Điểm bài 1 (B1)                            Điểm bài 2  (B2)                              Điểm bài 3 (B3)

Tổng điểm (B1+B2+B3) + điểm ưu tiên (nếu có)

Ngành Kinh tế - Tài chính (Đại học Southern New Hampshire - Hoa Kỳ cấp bằng)

Khác

Kết quả học tập4



XÁC NHẬN CỦA SINH VIÊN

   các ảc tất àv yàn nơđ gnort nềiđ ãđ iôt nit gnôht các ảc tất õr uểih iôt gnằr nậhn cáx iôT
thông tin tôi cung cấp là hoàn toàn chính xác và được điền đầy đủ. Tôi sẽ thông báo 
ngay cho Trường Đại học Ngoại ngữ nếu tôi có thay đổi thông tin cá nhân.
Tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng nếu tôi cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không nộp đầy 
đủ hồ sơ liên quan đến quá trình xét hồ sơ của tôi thì hồ sơ xét tuyển của tôi sẽ bị hủy 
bỏ.

Ngày   tháng  năm

Sinh viên 
(ký và ghi rõ họ tên)

5

Sinh viên vui lòng đọc và ký xác nhận bên dưới. Hồ sơ sẽ không được xét duyệt nếu thiếu 
chữ ký và ngày ký.

 

Trình độ ngoại ngữ

6 Đăng ký ký túc xá

 Có     Không


