Mã số sinh viên
Ảnh 3x4

PHIẾU NHẬP HỌC
(Hệ đại học chính quy năm .......)
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
............................................................................................. Giới tính: Nam

Nữ

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
3. Nơi sinh: ………………………….

ngày

tháng

năm

Dân tộc: ……………… Quốc tịch: ……………………..

4. Trường THPT (ghi tên và địa chỉ của trường):
…………………………………………..…………………………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………………………..
5. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 04 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô):
6. Xếp loại tốt nghiệp: …………………………………. Điểm tốt nghiệp:
7. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. Giấy CMND/ thẻ CCCD số (ghi mỗi số vào 1 ô):
ngày cấp …....…/....……/…...…… tại …………………………………………………………………..…
9. Địa chỉ liên hệ:
………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………….
10. Điện thoại NR: ......................................Điện thoại di động: ………………....Email: ………………..
11. Họ và tên bố: ............................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ............................................... Nơi công tác: ……………………………………………….
Chức vụ: ...................................................... Điện thoại: …………………………………………………
12. Họ và tên mẹ: ...........................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ............................................... Nơi công tác: ……………………………………………….
Chức vụ: ...................................................... Điện thoại: ………………………………………………....
13. Địa điểm học:
<Hà Nội>

<TP. Hồ Chí Minh>

<Đà Nẵng>

<Cần Thơ>

<Quy Nhơn (Dự kiến)>

14. Ngành đăng ký: <cập nhật theo quy chế tuyển sinh - thí sinh chỉ đăng ký một chuyên ngành học >
Quản trị kinh doanh
<Digital Marketing>
<Quản trị truyền thông
đa phương tiện>
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<Quản trị khách sạn>
<Quản trị dịch vụ du
lịch & lữ hành>

Công nghệ thông tin
<Thiết kế Mỹ thuật số>

<An toàn thông tin>

<Kỹ thuật phần mềm>

<Hệ thống thông tin>
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<Kinh doanh quốc tế>

<Trí tuệ nhân tạo>

<Tài chính>

<Thương mại điện tử

<IoT>

<Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến)>

(dự kiến)>

<Ngôn ngữ Anh>

<Ngôn ngữ Nhật>

<Ngôn ngữ Hàn Quốc>

15. Cam kết của thí sinh:
Tôi, .........................................................................., ký tên dưới đây để cam đoan những lời khai trong phiếu này là
đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi đã đọc kỹ và đồng ý tuân thủ nghiêm túc các quy định,
chính sách, Quy định tài chính của Trường Đại học FPT và đóng học phí đúng hạn quy định.

Chữ ký của thí sinh: _______________________
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm (dd/mm/yyyy):
PHẦN

/ RIÊNG
/
DÀNH
CHO CÁN BỘ CỦA ĐẠI HỌC FPT

16. Diện trúng tuyển:
a.

Tuyển thẳng vào đại học năm ………. Giải quốc tế

b.

Xét tuyển
❖ Theo Học bạ THPT

Quốc gia

Xếp hạng THPT (trên trang Schoolrank.fpt.edu.vn): ………
❖

Môn …………………..

Mã hồ sơ: ………………...

Theo điểm thi THPT 2021

Tổ hợp đăng ký xét tuyển: …… Tổng điểm: ……… Điểm ưu tiên: ..................................
Bài thi
Điểm thi
Xếp hạng THPT (trên trang Schoolrank.fpt.edu.vn): …………

Mã hồ sơ: ……………

❖ Khác:
JLPT (N3)

IELTS/TOEFL

TOPIK II (Cấp độ 4)

Chương trình APTECH HDSE

Tốt nghiệp Đại học

Chương trình ARENA ADIM

Chương trình BTEC HND

Chương
trình
Engineering

Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài

FUNiX

Software

Học ĐH ở nước ngoài

Sinh viên chuyển trường từ các trường đại học thuộc Top 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần
nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo.
17. Diện nhập học:
a.

Học bổng: Mức học bổng …………%
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b.

Tín dụng: Mức tín dụng …………%

c.

Nộp học phí 100%

Xác nhận thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học

Hội đồng tuyển sinh

Chữ ký Cán bộ Tuyển sinh (ký, ghi rõ họ tên): __________________
Ngày, tháng, năm:

/
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