
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020

1. Họ tên thí sinh 

Giới tính

2. Ngày, tháng, năm sinh

6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

(Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

(Ghi mỗi số vào một ô)

(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

Mã hồ sơ: 
TS không ghi mục này

(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM)

(Tỉnh/thành phố)3. Nơi sinh                            ......................................................................... 4. Dân tộc: ................................... 5. Tôn giáo: ........................................................

THÔNG TIN THÍ SINH

............................................................................................................................................................................................................

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

9. Học lực lớp 12: 10. Hạnh kiểm lớp 12: 

12. Nơi học THPT Lớp 12

17. Số báo danh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM

16. Điểm thi:

(Ghi rõ tên trường, địa chỉ nơi trường tọa lạc (Xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố) : Mã tỉnh Mã trường

8. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)

15. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngày: .......... / .......... /  2020 

11. Thí sinh học chương trình: THPT ;       GDTX

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: ................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................................................................................................................................

Email: ..........................................................................................................................................................

Ngày .......... tháng ......... năm 2020

(ký và ghi rõ họ tên)
Chữ ký của thí sinh

Giỏi ;     Khá ;     TB ;     Yếu

14. Đối tượng ưu tiên              :(nếu có) 1 ;          2 ;          3 ;         4 ;         5 ;         6 ;         7
13. Khu vực: 1 ;          2 ;     2NT ;         3

Giỏi ;     Khá ;     TB ;     Yếu

..............................................................................................................................................................................................................................

  Hồ sơ gồm có: 
        Giấy chứng nhận điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM (bản photocopy công chứng);
        Bằng tốt nghiệp THPT/giấy chứng nhận TN tạm thời (bản photocopy công chứng);
        Điểm thi năng khiếu;
        CMND/CCCD (bản photocopy công chứng);
        Giấy chứng nhận ưu tiên;

7. Hộ khẩu thường trú                                                       (Số nhà, khu phố/thôn, tên đường): ..................................................................................................................................................................

  (Xã/phường): ...................................................................... (Quận/huyện): .................................................(Tỉnh/thành phố): .............................................................................

(nếu có)

Ngành ĐKXT      : .......................................................................................................................................................................

Mã ngành

CTĐTĐBChọn chương trình học             : ;        CTTT

(nếu có)

Ngành ĐKXT      : .......................................................................................................................................................................

Mã ngành

CTĐTĐBChọn chương trình học             : ;        CTTT

(nếu có)

Ngành ĐKXT      : .......................................................................................................................................................................

Mã ngành

CTĐTĐBChọn chương trình học             : ;        CTTT

* Ngoài Chương trình tiêu chuẩn tuyển sinh cho tất cả các ngành, Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh Chương trình Đào tạo Đặc biệt và
    Chương trình Tiên tiến cho một số ngành sau:

  * Chương trình Đào tạo Đặc biệt (CTĐTĐB): Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Khách sạn, Quản trị
       Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại.

     * Chương trình Tiên tiến (CTTT): Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại.



HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

B - THÔNG TIN XÉT TUYỂN

C - THÔNG TIN LIÊN HỆ

A - THÔNG TIN THÍ SINH

– Phương án xét tuyển: Thí sinh chọn 01 trong 02 phương án, ghi đủ điểm các môn vào ô tương ứng theo phương án đã chọn. 

– Chứng chỉ ngoại ngữ: Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ, thí sinh ghi rõ tên chứng chỉ, điểm số, nơi cấp      
    .                      . Nếu không, để trống nội dung này.

– Ngành đăng ký xét tuyển, mã ngành, mã tổ hợp: Ghi tên ngành học vào dòng kẻ chấm; Ghi đủ 7 chữ số vào ô Mã ngành; 03 chữ số vào ô Mã tổ hợp. 

Một hồ sơ có tối đa 03 nguyện vọng. Thí sinh có thể sử dụng cả 03 nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường.

– Chọn chương trình học                                 : Dành cho thí sinh có nguyện vọng theo học Chương trình Đào tạo Đặc biệt (CTĐTĐB) hoặc Chương trình 
Tiên tiến (CTTT). Nếu chọn, thí sinh đánh dấu “x” vào ô tương ứng. Nếu không chọn, thí sinh bỏ qua. 

– Địa chỉ liên hệ (để gửi kết quả thi tuyển/xét tuyể : Ghi rõ họ tên người liên hệ, địa chỉ: xóm/số nhà, thôn/đường phố, ngõ/hẻm, xã/phường, 

huyện/quận, tỉnh/thành phố. 

– Điện thoại, email: Ghi rõ số điện thoại, địa chỉ email cá nhân để nhận thông báo của Trường Đại học Văn Lang.

Chương trình Đào tạo Đặc biệt (CTĐTĐB) triển khai từ năm 2018, hướng đến sự khác biệt (cá nhân hóa và tối ưu hóa chương trình đào 
tạo), sinh viên học thêm ngành phụ và các môn ngoại ngữ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

Học phí khoảng 1,800,000 VNĐ/ tín chỉ (đối với khóa nhập học năm 2019).

CTĐTĐB áp dụng với 08 ngành: 

Chương trình Tiên tiến (CTTT) triển khai từ năm 2019 cho 02 ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại, theo hợp tác với 
Đại học Victoria (Úc). 

Sinh viên học 4 năm tại Trường Đại học Văn Lang theo chuẩn chương trình của Đại học Victoria; hoặc học 02 năm đầu tại Văn Lang 
và 02 năm cuối tại Đại học Victoria (Úc), nhận bằng Cử nhân của Đại học Victoria. 

Học phí khoảng 80 triệu đồng/năm (đối với khóa nhập học năm 2019).

(để gửi kết quả thi tuyển/xét tuyển)

(Không bắt buộc)

Mục 1               : Ghi đúng như giấy khai sinh, viết bằng chữ in hoa có dấu.
Giới tính:  Nữ ghi số 1, Nam ghi số 0.

Mục 2                                         : Ghi đúng như giấy khai sinh. 02 ô đầu tiên ghi ngày, 02 ô tiếp theo ghi tháng, 04 ô còn lại ghi năm sinh. Nếu ngày, 
tháng nhỏ hơn 10 (từ 1-9), thì ghi thêm số 0 vào ô phía trước (ví dụ: 01, 02…. 09).

Mục 3                 : Ghi tên tỉnh/thành phố. Nếu là người nước ngoài, ghi tên quốc gia.

Mục 4                  , Mục 5                 : Ghi đúng như giấy khai sinh.

Mục 6                                   : Với Chứng minh nhân dân mẫu cũ (9 chữ số), 03 ô đầu để trống, ghi 9 số vào 9 ô còn lại. Với Chứng minh nhân dân 
mẫu mới (12 số) hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 số vào 12 ô tương ứng.

Mục 7                                     : Ghi theo Hộ khẩu gia đình (xóm/số nhà, thôn/đường phố, ngõ/hẻm, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố).

Mục 8                                         : Ghi đủ 04 số của năm tốt nghiệp.

Mục 9, 10                                                  : Nếu tốt nghiệp năm 2020, thí sinh không ghi mục này. Nếu tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước, thí sinh 
đánh dấu “x” vào ô tương ứng với Học lực và Hạnh kiểm trung bình năm học lớp 12.

Mục 11                                             : Đánh “x” vào ô đúng với chương trình học THPT.

Mục 12                                        : ghi rõ tên trường THPT lớp 12, địa chỉ (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố nơi trường tọa lạc). Ghi mã tỉnh vào 
2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo. Nếu mã trường có 1 chữ số, ghi 2 số 0 vào ô đầu tiên, nếu mã trường có 2 chữ số, ghi số 0 vào ô đầu tiên.

Mục 13                    : Đánh “x” vào ô tương ứng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn, thì hưởng 
ưu tiên khu vực đó. 

Mục 14                                   : Đánh dấu “x” nếu thí sinh thuộc 01 trong các đối tượng ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nếu không, thí 
sinh bỏ trống nội dung này.

(họ, tên)

(ngày, tháng, năm sinh)

(Chương trình học THPT)

(Đối tượng ưu tiên)

(Khu vực)

(Nơi học THPT lớp 12)

(Học lực, Hạnh kiểm lớp 12)

(Năm tốt nghiệp THPT)

(Hộ khẩu thường trú)

(Số CMND/Thẻ CCCD)

(tôn giáo)(dân tộc)

(nơi sinh)

                                                                                                                                                               Nếu thí sinh học tiếng 

Anh trong chương trình phổ thông thì ghi điểm vào ô tiếng Anh; nếu học môn tiếng Pháp, ghi điểm vào ô tiếng Pháp.

                                                                                                                                    (Xem thêm Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ 
được quy đổi khi xét tuyển vào Trường Đại học Văn Lang năm 2020)

                                                                  Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch 
vụ Du lịch & Lữ hành, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại.

Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại

Mã hồ sơ:Thí sinh không ghi mục này


