UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
TỪ TRÌNH ĐỘ ………………….LÊN ĐẠI HỌC NĂM……..
TẠI CƠ SỞ:………ĐỢT:……
Ngành đăng ký dự tuyển (viết chữ in hoa, nét đậm):……………………………………
Họ và tên khai sinh: ................................................................ (Nam/Nữ): ........................
Tên thường gọi: .................................................................................................................
Ngày sinh: ........................................ Nơi sinh: .................................................................
Dân tộc: ............................................ Tôn giáo: .................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................
Số CMND/CCCD: ............................ Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: ............................
Địa chỉ cơ quan: ........................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................
Điện thoại : .......................................... E-mail: ........................................
Cơ quan công tác (nếu có): ...........................................................................
Trường học và Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường và nơi
trường đóng: huyện (quận), tỉnh)
- Học lớp 12 tại Trường……………………………Mã trường:………Tỉnh:………...
- Học lực lớp 12: ……………Hạnh kiểm:………………..Năm tốt nghiệp:………….
Trường học và tốt nghiệp Cao đẳng:
- Trường đã học và tốt nghiệp:..............................................Mã trường......... ………..
- Tốt nghiệp cao đẳng ngành:...............................Chuyên ngành:…………………….
- Năm tốt nghiệp:…………..Xếp loại tốt nghiệp:…………………………………….
Tôi đã nghiên cứu thông báo tuyển sinh, đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên
Đại học của trường. Kính đề nghị quý trường cho tôi đăng ký tên vào danh sách dự
thi ngành ................................................... Ttường Đại học Đồng Nai.
Nếu trúng tuyển, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy chế
về tuyển sinh, đào tạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quý trường.
............, ngày ...... tháng ...... năm 20..
Ý kiến xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền
địa phương quản lý người dự thi đồng ý cho đi học.
(Ký tên và đóng dấu)
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Đồng Nai, ngày ...... tháng ...... năm 20..
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

