
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN  

ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN (HỆ TỪ XA) 
 

 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số khi thu phiếu)  

2. Nguyện vọng đăng ký vào học ngành:  

Kế toán                                   Quản trị Kinh doanh              Tài chính - Ngân hàng   

Công nghệ Thông tin              Kỹ thuật Xây dựng                Ngôn ngữ Anh   

Luật kinh tế   

3. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: ..................................................................................................................  

(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)  Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

4. Ngày, tháng, năm sinh: 

5. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm) .............................................................................................     

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh), tỉnh (Thành phố trực thuộc Trung ương) 

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

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

7. Số điện thoại: ……………………………………. Zalo:  ........................................................................  

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

8. Các Văn bằng đã có: 

THPT       Bổ túc văn hoá       Trung cấp      Cao đẳng       Đại học       Sau Đại học  

 Tốt nghiệp THPT/BTVH tại Trường:  ..................................................................................................  

 Năm tốt nghiệp THPT/BTVH: ..............................................................................................................  

9. Năm tốt nghiệp Trung cấp/CĐ/ĐH/SĐH:  ..............................................................................................  

10. Số CMND/CCCD:  

 (Ghi mỗi số vào mỗi ô) 

11. Gửi giấy báo kết quả (Xét tuyển, trúng tuyển) cho: ................................................................................  

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

- Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế đào tạo từ xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trong quá trình học, nếu hồ sơ, văn bằng bị phát hiện có gian dối, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật, tự nguyện xin thôi học không đòi trả lệ phí, học phí đã đóng. 

- Tự thu xếp thời gian học tập theo kế hoạch chung của Học viên, tuân thủ sự sắp xếp về thời gian và địa 

điểm học tập của Cơ sở đào tạo. 

 ………………, ngày …… tháng …... năm 202… 

 Chữ ký của người đăng ký 

 

     

 

        

            

(Ghi mỗi số vào mỗi ô) 


