
UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN NHẬN HỒ SƠ 
THI TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  ĐỢT ….  NĂM 20…… 

 

Ngành thi tuyển : ……………………………………Mã số…………..……........... 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………….......... 

Ngày sinh: ……………………….; Nơi sinh: ……………………………… ........... 

Hồ sơ bao gồm: Có Bổ sung 

01 Phiếu đăng ký dự thi   

01 Lý lịch có chứng thực của địa phƣơng hoặc cơ quan công 

tác (còn hạn 12 tháng). 

  

02 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (công chứng)   

02 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (công chứng)   

01 Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong sáu tháng)   

01 Giấy giới thiệu của cơ quan hoặc bản sao hợp đồng làm việc (nếu 

có) 

  

01 Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (công chứng) ; hoặc chứng 

nhận điểm thi ngoại ngữ  

  

01 Giấy chứng nhận đối tƣợng ƣu tiên (nếu có)   

03 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau)   

01 Giấy chứng nhận thời gian công tác (nếu có)   

Khác.....................................................................................................   

.............................................................................................................   

 

NGƢỜI NHẬN Bình Dương, ngày ........  tháng ......... năm 20......    

THÍ SINH 

 

 

 



UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ  

Dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt ......... năm 20..... 
 

 

Kính gửi:  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT  
 

Họ tên thí sinh:  .........................................................................................................  

Ngày sinh:  ..............................  ; Nơi sinh   ..............................................................  

Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................................  

Số điện thoại:.........................................; Email : .....................................................  

Cơ quan công tác:  ....................................................................................................  

Tốt nghiệp Đại học ngành: ........................................... ; Hệ đào tạo:....................... 

Tại Trƣờng : ..............................................................................................................  

Năm tốt nghiệp : .......................; Xếp loại tốt nghiệp : ............................................  

Sau khi nghiên cứu thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 202....  của 

Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một và nguyện vọng cá nhân. Tôi đăng ký dự thi đào tạo trình 

độ thạc sĩ tại trƣờng Đại học Thủ Dầu Một năm 202..... 

Chuyên ngành:  ...........................................................................................................  

Đăng ký thi ngoại ngữ:................................................................................................. 

Xét tuyển ngoại ngữ (ghi rõ loại văn bằng, chứng chỉ):.............................................. 

Tôi cam kết chấp hành đầy đủ quy chế, quy định, quy trình về đào tạo trình độ thạc sĩ 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một. 

                                                                       Ngày .......... tháng .........năm 20..... 

                                                       NGƢỜI LÀM ĐƠN 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

   

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

1. Bản thân  

 Họ và tên khai sinh:................................................................................... 

 Nam, nữ..............sinh ngày...............tháng.............năm............................ 

 Nơi sinh..................................................................................................... 

     Nơi công tác hiện nay:  ................................................................................................  

Chức vụ, nghề nghiệp:  ......................................................................................................  

Hộ khẩu thƣờng trú:  ..........................................................................................................  

Địa chỉ tạm trú hiện nay (nếu có):  ....................................................................................  

Địa chỉ liên lạc:  .................................................................................................................  

Số điện thoại: ……………….................E-mail:  ..............................................................  

Dân tộc: …………………Tôn giáo:  ................................................................................  

Ngày vào Đoàn TNCS-HCM:  ..........................................................................................  

Ngày vào Đảng CSVN:  ....................................................................................................  

      2. Quá trình đào tạo 

      a. Đại học  

Chuyên ngành:..................................................................; Năm tốt nghiệp:................. 

Trƣờng tốt nghiệp:  ......................................................................................................  

Hình thức đào tạo : ..........................................................; Xếp loại:............................ 

      b. Đại học thứ hai (nếu có) 

Chuyên ngành:..................................................................; Năm tốt nghiệp:................. 

Trƣờng tốt nghiệp:  ......................................................................................................  

Hình thức đào tạo : ..........................................................; Xếp loại:............................ 

     c. Thạc sĩ 

Chuyên ngành:..................................................................; Năm tốt nghiệp:................. 

Hình thức đào tạo : ............................; Cơ sở đào tạo:  ...............................................  

 

Ảnh 3x4 

(Đóng dấu giáp 

lai) 



Điểm trung bình các môn: .................; Điểm luận văn:............................................... 

3. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi học đại học đến nay) 

Thời gian Học hoặc làm gì? Ở đâu? 
Thành tích học tập,  

nghiên cứu 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4. Kết quả hoạt động khoa học (bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, 

giải thƣởng khoa học các cấp, tham gia các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế…) 

.................................... .......................................................................................................  

.................................... .......................................................................................................   

        5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học 

 ..... .....................................................................................................................................      

 ...........................................................................................................................................  

Lời cam đoan 

Tôi cam đoan những lời khai trong lý lịch này là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái 

tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trƣớc pháp luật. 

        Cơ quan/địa phƣơng xác nhận            Ngày ……tháng …..   năm 202...    

                 (ký tên, đóng dấu)            NGƢỜI KHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC 

 

Cơ quan, đơn vị:.......................................................................................................... 

Xác nhận anh (chị):  ................................................................................................... 

Sinh ngày: ......... /........./........... ; Nơi sinh: ........................................................... 

Hiện đang công tác tại: .............................................................................................. 

Công việc đảm nhiệm:................................................................................................ 

Địa chỉ cơ quan: ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Số điện thoại cơ quan: ............................................................................................... 

Thời gian công tác tại cơ quan chúng tôi từ ngày ......... tháng ....... năm ................  

đến nay đã đƣợc ............tháng.  

 

        ........................, ngày ...... tháng ......năm 20...... 

                                                                                    THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG DÁN ẢNH 

Đề nghị dán 03 ảnh 3x4 vào ô dƣới đây để trách thất lạc, phía sau ảnh ghi rõ tên, ngày 

tháng năm sinh, khi dán quết ít keo để dễ lấy ảnh khi sử dụng 

 

Họ và tên:........................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh..................................; Nơi sinh.................................................... 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4 

 

 

 

Ảnh 3x4 

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4 

 

 

 

 

 

 
 


