BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TUYỂN THẲNG
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
..............................................................................................................................................................
Giới tính: Nam

Nữ

2. Ngày, tháng và năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày
tháng
năm
3. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi chính xác tên trường: THPT, THPT chuyên, THPT BC,
THPT DL và địa chỉ trường: tỉnh, thành phố): ..........................................................................................
Quận/Huyện: .............................................................. Tỉnh/TP: .................................................................
4. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)
5. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ..................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Điện thoại: ...........................................................................................................................................
7. Email:...................... .............................................................................................................................
(Email: các thông báo quan trọng về kết quả thi/ xét tuyển, nhà trường sẽ gửi cho thí sinh theo địa chỉ này)
8. Đối tượng, Khu vực: (Khoanh tròn) Đối tượng: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7; Khu vực: 1 - 2NT - 2 - 3
9. Diện Ưu tiên tuyển thẳng: giải Nhất
giải Nhì
giải Ba
giải Khuyến khích
Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi cấp quốc gia
Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật
Tên môn đoạt giải: ........................................................................................................................................
10. Kết quả học tập lớp 12 của thí sinh: (Xét theo qui định của trường)
Tổ hợp môn Xét tuyển

Điểm Trung bình cả năm lớp 12

(Ghi rõ tên môn xét truyển)

(Ghi kết quả học tập)

Tên môn 1:
Tên môn 2:
Tên môn 3:
Tổng điểm 3 môn=
Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)=
Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có)=
Ghi chú : Điểm Xét tuyển thẳng Đại học = Tổng Điểm 3 môn xét tuyển (cột trung bình cả năm) lớp 12
Ghi rõ tên môn xét tuyển vào các mục Tên môn 1, Tên môn 2, Tên môn 3.
11. Ngành/ Chuyên ngành đăng ký dự thi, xét tuyển:
Tên ngành: ................................................................................................................................................
Tên chuyên ngành: ....................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngày ............. tháng ........... năm 20.....
Ban Tư vấn Tuyển sinh, Đại học Duy Tân
Chữ ký của thí sinh
254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Tel: (0236) 3.650403 - 3.653561
Fax: (0236) 3.650443
Hotline: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391

