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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) 

 

          


