BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN KẾT HỢP
VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Ảnh 3x4cm

1. Họ và tên thí sinh:……………………………………………………………....
2. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020): ……………………………
3. Giới tính: ……………….. 4. Ngày, tháng, năm sinh: …………………….
5. Điện thoại: …….………......6. Điện thoại (của bố/mẹ/người thân): ............................................
7. Email: ………..………………………………………………….....................................................
8. Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ theo sổ hộ khẩu): ...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện:…………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………
10. Dân tộc: ................................... 11. Số CMND/CCCD:…………………………………………
12. Nơi học THPT hoặc tương đương:
- Năm lớp 10: ............................. .......................................Mã tỉnh….............Mã trường.....................
- Năm lớp 11: ............................. .......................................Mã tỉnh.................Mã trường.....................
- Năm lớp 12: ............................. .......................................Mã tỉnh.................Mã trường.....................
13. Khu vực tuyển sinh: □KV1

□KV2

□KV2-NT

□KV3

14. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07): …….......
15. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

□Nhất
Đoạt giải Cuộc thi KHKT quốc gia □Nhất
Đoạt giải Học sinh giỏi quốc gia

□Nhì
□Nhì

□Ba
□Ba

□Khuyến khích
□Khuyến khích

16. Đối tượng xét tuyển kết hợp (chọn 01 trong 05 đối tượng):
16.1. Tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”: Vòng thi …………. - Giải:………………….
16.2. Chứng chỉ quốc tế: □ SAT – Điểm: …….……/ □ ACT – Điểm:………………...
16.3. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chọn 01 trong 03 chứng chỉ):

□ IELTS - Điểm: …......…/ □ TOEFL ITP - Điểm:…...….. / □ TOEFL iBT - Điểm:…….........
16.4. Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW hoặc giải khuyến
khích kỳ thi HSG quốc gia (chọn 01 trong 04 giải):

□Giải KK học sinh giỏi quốc gia môn ............./ □Giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn...................
□Giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn............../ □Giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn........................

16.5. Học sinh giỏi 05 học kỳ trong 03 năm THPT các lớp hệ chuyên thuộc trường chuyên của
tỉnh/thành phố TTTW hoặc của các trường đại học (lấy 05 trong 06 học kỳ của 3 năm THPT):
TT
1

Lớp

Học kỳ

Điểm TBC học tập

2
3
4
5
17. Ngành/Chương trình đăng ký xét tuyển (đăng ký tối đa 10 nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu
tiên từ 1 đến 10, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất)
TT
1

Mã ngành

Tên ngành/Chương trình

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ngày ....... tháng ........ năm 2020
Thí sinh
(ký và ghi rõ họ tên)

2

