ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
……………………………………………………………………………Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0):
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
3. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):.............................

Dân tộc (ghi bằng chữ):...........................................

4. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh (Tp) Mã huyệ(quận) Mã xã (phường)

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh: KV1, KV2, KV2-NT, KV3 (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn khu vực đó)
6. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn khu vực đó)
7. Ngành đại học đã tốt nghiệp: ………………………………………………8. Năm tốt nghiệp: ………………….
9. Trường tốt nghiệp:…………………………………………………………………....................................................
10. Địa chỉ nhận kết quả:…………………………………...…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………...………. Email:……………….…………………………...................................
B. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
11. Tên ngành: ……………………………………………………………… Mã ngành:
12. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Chọn một trong các tiêu chí mà thí sinh đảm bảo điều kiện để xét tuyển và kèm theo minh chứng:
- Tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
- Xếp loại tốt nghiệp đại học.
- Xếp loại tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Điểm trung bình chung lớp 12 các môn văn hóa THPT.
- Xếp loại học lực lớp 12.
15. Hồ sơ ưu tiên gửi kèm (nếu thí sinh đăng ký được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng ở mục 6):
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Hồ sơ đăng ký xét tuyển (kiểm tra và chọn  vào ô tương ứng):
 Phiếu đăng ký xét tuyển;
 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học;
 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT; Học bạ THPT;
 Bản sao CMND/ căn cước công dân;
 Minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có).

Ảnh 3x4

Ảnh 3x4

Ngày……. tháng …… năm 2020
Thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. HƯỚNG DẪN GHI ĐƠN
Thí sinh điền đầy đủ thông tin từ Mục 1 đến Mục 10 trong Đơn đăng ký xét tuyển này.
Mục 11: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin gồm tên ngành, mã ngành đăng ký xét tuyển. Các thông tin
này theo đúng thông tinh tuyển sinh đại học chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.
Mục 12: Thí sinh lựa chọn một trong các tiêu chí mà thí sinh đảm bảo về ngưỡng đảm bảo chất lượng
đầu vào để xét tuyển và nộp minh chứng kèm theo, cụ thể:
Tiêu chí
- Tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên

- Xếp loại tốt nghiệp đại học

- Xếp loại tốt nghiệp Trung học phổ thông
- Điểm trung bình chung lớp 12 các môn văn hóa THPT
- Xếp loại học lực lớp 12

Minh chứng
Bản sao hợp lệ bằng tốt
nghiệp đại học
Bản sao hợp lệ bằng, bảng
điểm tốt nghiệp đại học và
xác nhận năm kinh nghiệm
công tác theo mẫu (nếu có).
Bản sao hợp lệ bằng tốt
nghiệp THPT
Bản sao hợp lệ học bạ THPT
Bản sao hợp lệ học bạ THPT
và xác nhận năm kinh
nghiệm công tác theo mẫu
(nếu có)

Lưu ý: Tham khảo chi tiết về ngưỡng đảm bảo chất lượng giáo dục đầu vào ở Điểm d, Khoản 2,
Điều 16 theo Thông tư 09/BGDĐT-GDĐH ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình
độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
Mục 15: Thí sinh liệt kê các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên.
2. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ
2.1. Hồ sơ gồm
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
- Bản sao CMND hoặc căn cước công dân;
- Minh chứng về tiêu chí ngưỡng đảm báo chất lượng đầu vào;
- Minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có).
2.2. Thời gian nhận hồ sơ
Theo thông báo trên trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ
https://tuyensinh.ued.udn.vn/vua-lam-vua-hoc.
2.3. Địa điểm nhận hồ sơ
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, số 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Điện thoại:
02363.789.976 - 0898.204.204 (nhánh 114).
2.4. Lệ phí đăng ký xét tuyển
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 200.000 đ/hồ sơ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
--------- oOo ---------

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC
Kính gửi: .................................................................................................
Họ và tên:……………...………...………………Ngày sinh……..………Giới tính..…….
Địa chỉ:………………………….…………………………………………...........................
Số CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………..................
Chuyên môn đào tạo:............................................................................................................
Vị trí công tác:....................................................... Năm bắt đầu công tác:........................
Lý do xin xác nhận công tác:...............................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu
mọi trách nhiệm trước pháp luật.
.............., ngày
tháng
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

năm 2020

