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BIÊN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN NĂM HỌC 20....-20.... 
Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử 

I. Phần do thí sinh đăng ký dự tuyển ghi: 
1. Họ và tên :  .........................................................................................................  

2. Ngày tháng năm sinh :  ........................................ Nơi sinh:  ................................................   

3. Số CMND : ......................................... Nơi cấp: ..................................................  

4. Hệ đào tạo THPT :  ........................................ Năm TN THPT: .......................................  

 Trường TN THPT :  .........................................................................................................   

5. Trình độ Anh ngữ : ..........................................................................................................  

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

7. Điện thoại NR :  ........................................ Di động:  .................................................  

8. Email :  ........................................  ................................................................  

9. Họ và tên PHHS (hay người bảo lãnh): ................................  ................................................................  

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

11. Điện thoại NR :  ........................................ Di động:  .................................................  

12. Email :  ........................................  ................................................................  

II. Phần do trường tổ chức xét tuyển ghi: 
     HỒ SƠ GỒM 

 Có   Thiếu  Cần bổ sung 
1. Đơn đăng ký nhập học (có ảnh)…………..…..    
2. Thông tin bổ sung…………………………….    
3. Quy định đối với sinh viên……………………     
4. Sơ yếu lý lịch ( có chứng thực)……………….    
5. 01 bản sao bằng TN THPT hoặc 

 giấy CN tốt nghiệp tạm thời(có công chứng)….    
6. Phiếu khám sức khỏe ( có dán ảnh)……………    
7. Học bạ THPT (có công chứng)…………………    
8. 04 phong bì, có tem và địa chỉ người nhận….....    
9. 05 ảnh màu 3*4…………………………….......    
10. Lệ phí tuyển sinh…………………………….….    
11. Khác:……………………………………………  

     
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20… 
Người nhận hồ sơ  Người nộp hồ sơ 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử 
 

Thông tin cá nhân 
1. Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………………... 

2. Ngày sinh :…………………………………………………………………… 
3. Quốc tịch :…………………………………………………………………… 

4. Giới tính  :      Nữ       Nam 
5. Số CMND :…………………………………………………………………… 

6. Địa chỉ thường trú :………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………… 

7. Địa chỉ nhận thư    :…………………………………………………………………………….... 
      …………………………………………………………………………………………………… 

8. Điện thoại :…………………………………9. Email  :………………………………………… 
 

Học vấn 
Hãy điền các thông tin liên quan đến quá trình học tập của bạn từ bậc THPT cho đến nay: 

Bằng cấp Tên trường, tỉnh/thành phố Thời gian 
nhập học 

Thời gian 
tốt nghiệp 

…………………………… …………………………………………… ……………... ……………... 

…………………………… …………………………………………… ……………... ……………... 

…………………………… …………………………………………… ……………... ……………... 

…………………………… …………………………………………… ……………... ……………... 

…………………………… …………………………………………… ……………... ……………... 

Điểm trung bình lớp 12 :…………………. 
Điểm tốt nghiệp THPT  :…………………. 

Điểm thi đại học:………… Khối:………… Trường:……………………………………..  Năm :……… 

Trình độ tiếng Anh 

Điểm TOEFL :………….  Quốc tế   Nội bộ  Thời điểm thi: ……………………...   
Điểm IELTS :………….  Quốc tế   Nội bộ  Thời điểm thi: ……………………...   

 

 
Hình 
(3*4) 
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Đã từng học tiếng Anh tại: 

  Trung tâm ngọai ngữ  Trường THPT      Khác:…………………………… 
Các chứng chỉ khác:…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Những thông tin khác 

Liệt kê những hoạt động ngoại khóa chính mà bạn đã tham gia Thành tích đạt được (nếu có) 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

…………………………………………………………………………. …………………………………... 

Bạn biết thông tin về chương trình qua: 
   Bạn bè, người quen   Trực tiếp từ chương trình 
   Băng rôn   Internet 

   Từ báo chí (xin ghi cụ thể)………………………………………………………………………… 
 Các nguồn khác (xin ghi cụ thể)…………………………………………………………………... 

Cam kết 
Tôi xin xác nhận những thông tin tôi cung cấp trên đây hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Tôi biết rằng việc 
cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến việc tôi không được chấp nhận vào 
học. Nếu được chấp nhận vào chương trình, tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi nội quy và quy định của chương 
trình. 

Họ tên và chữ ký    Ngày  

 

 
 

 
 
 

Ghi chú của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế: 
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THÔNG TIN BỔ SUNG 

Để hổ trợ cho việc xét tuyển học bổng, thí sinh cần ghi đầy đủ, chính xác các thông tin nêu dưới đây. 

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

Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………….... 
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………. 
Điện thọai:(cơ quan)…………………….(nhà riêng)……..……..………(di động)………..…………….. 
Email:…………………………………………………………………………………………………….... 
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Vị trí công tác:…………………………………………………………………………………………….. 
Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………. 
Đơn vị công tác thuộc loại hình: 
  Doanh nghiệp tư nhân  Doanh nghiệp nhà nước 
  Công ty TNHH  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
  Công ty cổ phần  Cơ quan quản lý nhà nước 
  Hộ kinh doanh cá thể  Loại hình khác: (xin ghi rõ)………………........... 

Họ và tên mẹ:……………………………………………………………………………………………. 
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………. 
Điện thọai:(cơ quan)…………………….(nhà riêng)……..……..………(di động)………..…………….. 
Email:…………………………………………………………………………………………………….... 
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Vị trí công tác:…………………………………………………………………………………………….. 
Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………. 
Đơn vị công tác thuộc loại hình: 
  Doanh nghiệp tư nhân  Doanh nghiệp nhà nước 
  Công ty TNHH  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
  Công ty cổ phần  Cơ quan quản lý nhà nước 
  Hộ kinh doanh cá thể  Loại hình khác: (xin ghi rõ)………………........... 

Bản thân và/hoặc gia đình (cha/ mẹ/ anh, chị, em ruột) có tham gia họat động kinh doanh khác? 
 Không 
 Có, cụ thể là: 
  Doanh nghiệp tư nhân  Đầu tư chứng khóan 
  Công ty TNHH  Góp vốn kinh doanh 
  Công ty cổ phần  Hộ kinh doanh cá thể 
  Kinh doanh bất động sản   Loại hình khác: (xin ghi rõ)………………........... 
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Người tham khảo 
(thí sinh cần cung cấp thông tin của hai (02) người hiểu rõ về mình (về một/ một vài khía cạnh nhất 
định như học tập, tính cách…) để (những) người đó có thể cung cấp những thông tin chính xác nhất về 
thí sinh khi có yêu cầu của chương trình. Người tham khảo có thể là thầy cô giáo, người quen, bạn 
bè,v.v.., ngoại trừ người thân trong gia đình. 

Họ và tên người tham khảo 1: ………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………………………. 

Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………….... 

Quan hệ với thí sinh: ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Họ và tên người tham khảo 2: ………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………………………. 

Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………….... 

Quan hệ với thí sinh: …...…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………... 
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QUY ĐỊNH  ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
 

A- QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1: Sinh viên theo học chương trình hợp tác đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Sư phạm           

Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSPKT TP.HCM)  phải chấp hành mọi quy định của nhà 
trường như các sinh viên khác đang theo học tại trường. Nếu vi phạm nội quy của nhà trường 
sẽ bị xử lý kỷ luật theo điều 7 của quy định này. 

Điều 2: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài giảng trên lớp và giờ tự học tại trường theo phương thức 
học của chương trình. Sinh viên vắng quá 1/3 số tiết của mỗi môn học sẽ bị đình chỉ thi. 

Điều 3: Chương trình du học tại chỗ và du học bán phần đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử do tổ 
chức Edexcel cấp bằng Cao đẳng sau khi tốt nghiệp 2 năm chuyên ngành, và Đại hoc 
Sunderland, Vương Quốc Anh cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử sau khi tốt nghiệp năm 
3 chuyên ngành. 

Điều 4: Sinh viên có trách nhiệm đóng học phí theo đúng quy định và thời hạn. Nếu thi trượt và học lại 
phải nộp lệ phí theo quy định chung của chương trình . 
Thời hạn đóng học phí trong vòng 15 ngày đầu của mỗi học kỳ. Mức học phí như sau: 

Năm thứ 1 (dự bị)  : Học phí 24.000.000  đồng/học kỳ/tại trường ĐHSPKT TP. HCM 
Năm thứ 2+3          : Học phí 26.000.000 đồng/học kỳ/tại trường ĐHSPKT TP. HCM 
Năm thứ 4              - Học phí 132.000.000 đồng/năm/ tại ĐH SPKT TP. HCM; 

       - Học phí  22.044 SGD/năm/ tại Singapore; 
       - Học phí 9.250 GBP/năm/ tại ĐH Sunderland, Anh quốc.  
(Học phí tại Singapore và Anh Quốc chỉ áp dụng cho năm học 2017-2018) 

 Nếu vì lý do khách quan mà sinh viên đóng tiền trễ hạn theo quy định, phải làm đơn xin phép 
có xác nhận của gia đình và được Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế                    
(TT HTĐTQT) phê duyệt. Đơn phải được gửi đến  TT HTĐTQT trước khi hết hạn đóng phí ít 
nhất 01 ngày. 

Điều 5: Sinh viên được sử dụng cơ sở vật chất của chương trình và tài liệu giáo trình do trường bạn 
cung cấp; được tham gia các giờ ngoại khoá, giờ thảo luận do giảng viên nước ngoài chủ trì; 
được tham dự hội thoại với sinh viên trường bạn qua Internet để làm quen trao đổi kinh 
nghiệm học tập, bảo đảm cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ để có thể 
sang học tại Vương Quốc Anh; và được sử dụng tài liệu của thư viện để nghiên cứu và học 
tập. 

Điều 6: Sinh viên được tham gia các hình thức sinh hoạt như Đảng, Đoàn, Hội sinh viên theo những 
quy định chung của sinh viên trường ĐHSPKT TP.HCM. 

Điều 7: Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành mọi nội quy và quy định của nhà trường. Trong trường 
hợp sinh viên vi phạm kỷ luật sẽ bị cảnh cáo hoặc nhắc nhở. Nếu tái phạm nhà trường sẽ áp 
dụng các hình thức kỷ luật sau đây: 

a- Thông báo về gia đình ;         b-Tạm đình chỉ học ;           c- Buộc thôi học . 
Điều 8: Sinh viên bị buộc thôi học hoặc tự ý nghỉ học sẽ không được hoàn trả lại học phí. 
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B- CAM ĐOAN CỦA SINH VIÊN VÀ GIA ĐÌNH: 
  
Tôi tên là :…………………………………… Tôi tên là:……………………………………………… 

Ngày sinh : …………………………………..            Là phụ huynh của sinh viên…………………………… 

Địa chỉ :……………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………  

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

 
Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ những 
quy định trên và phấn đấu trở thành người có 
chuyên môn giỏi và có tư cách đạo đức  tốt. 

 
Tôi xác nhận đã nhận thông tin đầy đủ về chương trình 
và cam đoan sẽ theo dõi động viên sinh viên thực hiện 
tốt những quy định trên do trường ĐH SPKT TPHCM, 
trường cao đẳng quốc tế TEG - Singapore, Tổ chức 
giáo dục Pearson, ĐH Sunderland, Vương Quốc Anh 
đề ra. 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… 

         

Tp Hồ Chí Minh, ngày …. tháng .... năm 20…. 

                     Chữ ký của Sinh viên                     Chữ ký của Phụ huynh 
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