
HƯỚNG DẪN 
 NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ÔN THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI  

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 
 

[THỜI GIAN TỔ CHỨC THI: 13-14/11/2021] 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ÔN THI 

 Nội dung Ghi chú 

Thời gian hết hạn đăng ký Ngày 10/10/2021  

Hồ sơ bao gồm 
1. Phiếu đăng ký ôn (theo mẫu phía cuối thông báo này) 
2. Bản photo Bằng đại học + Bảng điểm đại học 

 

Hình thức nộp hồ sơ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh (cổng số 3)  
Nộp online: 
+ Bước 1:  In mẫu phiếu đăng ký ôn thi theo mẫu ghi đầy 
đủ thông tin, ký tên xác nhận vào mẫu phiếu 
+ Bước 2: Chụp hình hoặc scan 3 loại sau: 
- Phiếu ĐK ôn thi (có ghi đầy đủ thông tin và ký tên xác 
nhận) 
- Bản photo Bằng đại học 
- Bản photo Bảng điểm đại học 
+ Bước 3: Gửi 3 file như ở Bước 2 gửi vào 
Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn 
+ Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký của A/C Nhà 
trường sẽ gửi email hướng dẫn nộp lệ phí và thông báo lịch 
học để A/C biết 
 

 

 

HỒ SƠ ĐĂNG DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN 

 Nội dung Ghi chú 

Thời gian hết hạn đăng ký Ngày 15/10/2021  

Hồ sơ bao gồm Theo quy định của thông báo thạc sĩ  

Hình thức nộp hồ sơ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh (cổng số 3)  

Nộp online: 
+ Bước 1:  In mẫu phiếu đăng ký theo mẫu ghi đầy đủ thông 
tin, ký tên xác nhận vào mẫu phiếu (tải hồ sơ tại: 
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2786) 
+ Bước 2: Chụp hình hoặc scan loại giấy tờ theo quy định: 
+ Bước 3: Gửi file như ở Bước 2 gửi vào 
 Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn 
+ Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký của A/C Nhà 
trường sẽ gửi email hướng dẫn nộp lệ phí và thông báo lịch 
thi để A/C biết 
 

 

 



          UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

 

    

 PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC 

      ÔN TẬP THI TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 21.2 NĂM 2021 

  

I. Thông tin cơ bản  

Họ và tên:……………………………………………………… Giới tính:  Nam           Nữ    

Ngày sinh:…....../.…..…/……....….  Nơi sinh:……………………………………….. .........   

Điện thoại:…………………………………..Email: .....................................................  

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

Ngành tốt nghiệp đại học: ..............................................................................................................  

Trường tốt nghiệp đại học:.................................................................... Năm tốt nghiệp:………... 

Các môn học chuyển đổi (nếu có): 

   1..……………………………………………        2.…………..……………………………… 

   2. .……………………………………………       4.…………..……………………………… 

   5. .……………………………………………   

II. Thông tin đăng ký  (Đánh dấu X vào chuyên ngành dự thi, và môn đăng ký học) 

Chuyên ngành dự thi Môn 1 Môn 2 

Lịch sử Việt Nam  Lịch sử Việt Nam  Phương pháp luận sử  học  

Quản lý giáo dục  Đại cương khoa học quản lý  Giáo dục học đại cương  

Ngôn ngữ Anh  
Linguistics (Syntax, 

Semantics and phonetics) 
 Language skills  

Quản trị kinh doanh  Quản trị học  Kinh tế học  

Kế toán  Nguyên lý kế toán  Kinh tế học  

Văn học Việt Nam  Tiến trình văn học   Lý luận văn học  

Công tác xã hội  Lý thuyết công tác xã hội   Nhập môn công tác xã hội  

Khoa học môi trường  
Đại cương công nghệ môi 

trường  
 Cơ sở khoa học môi trường  

Hệ thống thông tin  Toán rời rạc  Cơ sở tin học  

Tài chính – Ngân hàng  Lý thuyết tài chính tiền tệ  Kinh tế học  

Luật kinh tế  Luật thương mại  Lý luận về Nhà nước và PL  

      

*Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Tiếng Pháp  Tiếng Trung  
 

Tổng số môn đăng ký học:……. Môn.  

 

CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Bình Dương, ngày       tháng      năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

          


