BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG
Phiếu số 1: Trường ĐH TBD giữ

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển Văn bằng 2, liên thông, đại học toàn phần)

Kính gửi:

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….…….…… Giới tính: ………..……...
Sinh ngày: ….…/…...…/........……Nơi sinh (Tỉnh/TP): ……...………… Dân tộc:………… Tôn giáo: …………...
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….…….……
Điện thoại: ………………………………………….…………..… Email: …………………………………………….…..…
Địa chỉ liên lạc (thư gửi đến nơi): …………………………………………………………………………………….…..………
Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07): ………………… Khu vực (KV1, KV2, KV2-NT, KV3): …......……….…
Đã tốt nghiệp ngành: …………………………………….……. Trường: ………………....................................................
Bậc: ĐH

CĐ

TC

Hệ: Chính quy

Không chính quy

Ngày tốt nghiệp: …………/………………/………..….……… Xếp loại tốt nghiệp: …………..………………..……
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành và theo năng lực học tập, nguyện vọng cá nhân, tôi đăng ký dự
tuyển vào Trường Đại học Thái Bình Dương (thí sinh đánh dấu “X” vào các ô dưới đây):
1. Bậc: Đại học

2. Hình thức đào tạo: - Chính quy

- Vừa làm vừa học

3. Loại hình đào tạo:
- Văn bằng 2

- Toàn phần (4 năm):

- Liên thông từ cao đẳng lên đại học

- Liên thông từ TC lên đại học

4. Ngành đăng ký dự tuyển: ……………………………………………………………………...…………………......
Chuyên ngành (nếu có): ………………………………………………………………………...……………………......
Tôi cam đoan những nội dung ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển đại học là đúng. Nếu sai tôi xin
chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ghi chú: Thí sinh nộp hồ sơ kèm:
- Bảng sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐH/CĐ/TC;
- Bảng sao công chứng bảng điểm ĐH/CĐ/TC;
- Bảng sao công chứng học bạ THPT/BTVH;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao: giấy khai sinh, CMND;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện
(hoặc tương đương) trở lên cấp.
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Hai ảnh màu cỡ 3 x 4 (mới chụp chưa quá 6 tháng; ghi rõ

Khánh Hòa, ngày …..…. tháng…….... năm 20……...
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).
Bộ phận tuyển sinh nhận và kiểm tra hồ sơ ngày:……/………/……….…lúc………giờ………phút
Họ và tên cán bộ nhận hồ sơ: …………………………………………….. Ký tên: ………………...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG
Phiếu số 2: Thí sinh giữ

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển Văn bằng 2, liên thông, đại học toàn phần)

Kính gửi:

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….…….…… Giới tính: ………..……...
Sinh ngày: ….…/…...…/........……Nơi sinh (Tỉnh/TP): ……...………… Dân tộc:………… Tôn giáo: …………...
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….…….……
Điện thoại: ………………………………………….…………..… Email: …………………………………………….…..…
Địa chỉ liên lạc (thư gửi đến nơi): …………………………………………………………………………………….…..………
Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07): ………………… Khu vực (KV1, KV2, KV2-NT, KV3): …......……….…
Đã tốt nghiệp ngành: …………………………………….……. Trường: ………………....................................................
Bậc: ĐH

CĐ

TC

Hệ: Chính quy

Không chính quy

Ngày tốt nghiệp: …………/………………/………..….……… Xếp loại tốt nghiệp: …………..………………..……
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành và theo năng lực học tập, nguyện vọng cá nhân, tôi đăng ký dự
tuyển vào Trường Đại học Thái Bình Dương (thí sinh đánh dấu “X” vào các ô dưới đây):
1. Bậc: Đại học

2. Hình thức đào tạo: - Chính quy

- Vừa làm vừa học

3. Loại hình đào tạo:
- Văn bằng 2

- Toàn phần (4 năm):

- Liên thông từ cao đẳng lên đại học

- Liên thông từ TC lên đại học

4. Ngành đăng ký dự tuyển: …………………………………………………………...……………………………......
Chuyên ngành (nếu có): ………………………………………………………………………..……………………......
Tôi cam đoan những nội dung ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển đại học là đúng. Nếu sai tôi xin
chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ghi chú: Thí sinh nộp hồ sơ kèm:
- Bảng sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐH/CĐ/TC;
- Bảng sao công chứng bảng điểm ĐH/CĐ/TC;
- Bảng sao công chứng học bạ THPT/BTVH;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao: giấy khai sinh, CMND;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện
(hoặc tương đương) trở lên cấp.
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Hai ảnh màu cỡ 3 x 4 (mới chụp chưa quá 6 tháng; ghi rõ

Khánh Hòa, ngày …..…. tháng…….... năm 20……...
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).
Bộ phận tuyển sinh nhận và kiểm tra hồ sơ ngày:……/………/……….…lúc………giờ………phút
Họ và tên cán bộ nhận hồ sơ: …………………………………………….. Ký tên: ………………...

