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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 

______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________  

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

ĐẠI HỌC NĂM 2019 
(Dành cho xét tuyển theo phương thức 4) 

 

Số phiếu do trường điền 

1 9 4      
 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh ghi đúng như giấy khai sinh  

 ................................................................................. Giới tính: ......................  Dân tộc:  ..........................  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 
ghi đúng như giấy khai sinh 

NGÀY THÁNG NĂM SINH 

        
 

3. Số CCCD/CMND:             
 

Ngày cấp: ..............  Nơi cấp: ..................  

4. Điện thoại di động:................................... Email (nếu có):.............................................................................  

5. Địa chỉ hộ khẩu: Số nhà, đường........................................................................  

Phường/Xã ................................................ , Quận/Huyện ..................................   

Tỉnh/Thành Phố  ...............................................................................................  

MÃ TỈNH MÃ HUYỆN 

    

    

6. Nơi học THPT hoặc tương đương MÃ TỈNH MÃ TRƯỜNG 

Năm lớp 10:  .....................................................................................................       
Năm lớp 11:  .....................................................................................................       
Năm lớp 12:  .....................................................................................................       

7. Năm tốt nghiệp THPT  
 

8.  Đã hoặc đang học ĐH hoặc CĐ tại trường Đại học Hoa Sen,  MSSV:  

9. Đối tượng ưu tiên: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) 
  

10. Khu vực tuyển sinh:  
(1 - KV1; 2 - KV2; 2NT - KV2-NT; 3 - KV3) 

 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

11. Phương thức đăng ký xét tuyển: Phương thức 4 – Đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT và xét tuyển trên các 
điều kiện theo yêu cầu của trường 

12. Ngành đăng ký xét tuyển 
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  

Mã ngành 

       
 

13. Kết quả học tập các năm học THPT  

Điểm tổng kết 
Cả năm lớp 10 Cả năm lớp 11 HK 1 lớp 12 

Điểm  

trung bình cộng 

    
 

14. Xét tuyển theo điều kiện  

a) Đối với tất cả các ngành, điểm thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Hoa Sen tổ chức từ 6.0 điểm trở 

lên (thang điểm 10.0). 

Môn thi: .......................... Điểm:  .............  Số CMND:  ......................... Thi tại trường: ............................... 

b) Đối với các ngành tuyển sinh bậc đại học (trừ 3 ngành thiết kế) 

 Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS/TOEFLiBT, điểm:.......................     Ngày thi:............................................... 

 Bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, hệ nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Ngành tốt nghiệp:  ............................................... Năm tốt nghiệp: ...................................................... 

- Trường tốt nghiệp:  .............................................. Số hiệu bằng: .......................................................... 

 Bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề loại khá trở lên của cùng ngành hoặc ngành gần 

với ngành đăng ký xét tuyển (trừ ngành Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) 

- Ngành tốt nghiệp:  ................................................ Xếp loại: ...................... Năm tốt nghiệp:.................. 

- Trường tốt nghiệp:  .............................................. Số hiệu bằng: .......................................................... 
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c) Đối với ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu: 

 Một trong các chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính 

của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, APTECH 

- Tên bằng/ chứng chỉ: ...........................................................................................................................       

- Nơi học/thi:  ..................................................................................... Ngày cấp:  ................................... 

 Đạt giải trong cuộc thi cấp quốc gia Giải toán trên máy tính cầm tay hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật với 

đề tài liên quan Khoa học tự nhiên hoặc cuộc thi tay nghề ASEAN của các nghề liên quan hoặc kỳ thi Olympic 

truyền thống 30/4 của các môn có trong tổ hợp xét tuyển 

- Tên cuộc thi: .......................................................................................................................................  

- Đơn vị tổ chức:  ..................................................................................................................................   

 Giải khuyến khích trở lên   Huy chương đồng trở lên  Năm đoạt giải: ....................................  

 Điểm trung bình cộng của môn Toán đạt từ 8,0 điểm trở lên  

Môn Toán Cả năm lớp 10 Cả năm lớp 11 HK 1 lớp 12 
Điểm 

trung bình cộng 

Điểm tổng kết     

d) Đối với ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 

 Đạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với đề tài liên quan Khoa học tự nhiên hoặc trong kỳ thi 

Olympic truyền thống 30/4 của các môn có trong tổ hợp môn xét tuyển 

- Tên cuộc thi: ...................................................................................................................................  

- Đơn vị tổ chức:  ..............................................................................................................................   

 Giải khuyến khích trở lên  Huy chương đồng trở lên  Năm đoạt giải: .............................  

 Điểm trung bình cộng của môn Hóa học hoặc Sinh học đạt từ 8,0 điểm trở lên  

Môn: ............  Cả năm lớp 10 Cả năm lớp 11 HK 1 lớp 12 
Điểm  

trung bình cộng 

Điểm tổng kết     

e) Đối với 3 ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất 

 Đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi năng khiếu về mỹ thuật, thiết kế, hội họa do các đơn vị 

có uy tín trong và ngoài nước tổ chức: 

- Tên cuộc thi: .......................................................................................................................................  

- Đơn vị tổ chức:  ...................................................................  Năm đoạt giải: ........................................  

 Điểm thi các môn vẽ hoặc môn Trang trí màu hoặc tương đương của các trường đại học có tổ chức thi tuyển 
sinh các môn năng khiếu năm 2019 đạt từ 5,0 điểm trở lên: 
- Môn thi: ........................... Điểm:  ........  Số báo danh:  ....................... Thi tại trường: .............................  

 Bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của 
Bộ GDĐT của cùng ngành hoặc ngành gần:  
- Ngành tốt nghiệp:  ..............................................................  Năm tốt nghiệp: ......................................  

- Trường tốt nghiệp:  .............................................................  Số hiệu bằng: .........................................  

 Chứng chỉ quốc tế (Advanced diploma in multimedia) do ARENA, NIIT, APTECH cấp: 
- Tên chứng chỉ: .................. Nơi học/thi: .................................................... Ngày cấp:............................ 

 Điểm phỏng vấn năng khiếu do trường Đại học Hoa Sen tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại trường đạt từ 60 
điểm trở lên (thang điểm 100) 
- Đăng ký phỏng vấn: ......... giờ ............ Ngày............................ Phòng: ................................................. 

Tại số 8 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM 

Tôi cam đoan những thông tin ghi trong 

phiếu đăng ký là đúng. Nếu sai, tôi chịu xử 

lý vi phạm theo Quy chế tuyển sinh. 

………….., ngày      tháng      năm 2019 
Thí sinh  

(ký tên và ghi rõ họ tên) 

Hồ sơ nộp gồm: thí sinh đánh dấu  vào ô tương ứng 

 Bản photo học bạ THPT; 
 Bản photo bằng/giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; 
 Bản photo chứng chỉ Anh văn quốc tế; 
 Bản photo bằng cao đẳng; 
 Bản photo bằng TCCN; 
 Bản photo bằng/chứng chỉ/chứng nhận đoạt giải các cuộc thi: 

(ghi rõ tên) ........................................................................: 
 Bản photo phiếu điểm năng khiếu; 
 Bảng điểm đại học/cao đẳng/trung cấp chuyên nghiệp; 
 Hồ sơ minh chứng ưu tiên (ghi rõ loại hồ sơ): ....................... ; 
 Khác: ..................................................................................  


