ĐƠN ĐĂNG KÝ
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

Họ và tên:…………………………………………………………

Giới tính: ……………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

ảnh 3x4

Số CMTND: ………………………........ Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp: ………………………..
Số điện thoại liên hệ thí sinh: ……………………………………………………………………………………….
Họ và tên Phụ huynh: …………………………………………………… Điện thoại: ……………………………………………………
Tên Trường THPT: ……………………………………………………… Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có): ……………………
Thí sinh đăng ký chuyên ngành đào tạo chất lượng cao trình độ đại học:
- Nguyện vọng 1: ………………………………………………………………………………………….
- Nguyện vọng 2: ………………………………………………………………………………………….
*** Tên các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao
1. Quản trị Kinh doanh/Business Administration
2. Kế toán tổng hợp/Accounting
3. Quản trị Du lịch và Khách sạn/Hotel and Tourism Management
4. Thương mại quốc tế/International Trade
5. Tài chính/Finance
Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm. Nếu trúng tuyển, tôi cam kết nhập học chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học hệ
chính quy của Nhà trường. Tôi cam kết tự nguyện đóng học phí theo yêu cầu của chương trình học
trúng tuyển. Tôi xin tuân thủ mọi qui định của Nhà trường.
………,ngày … tháng … năm 2019
Đại điện Phụ huynh
(ký và ghi rõ họ tên)
Chữ ký của thí sinh đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

 Thời gian đăng ký:
- Đợt 1: Đến ngày 26/04/2019 (Ưu tiên đợt 1)
- Đợt 2: Đến ngày 30/08/2019
 Địa chỉ nộp đơn đăng ký chương trình CLC:
- Phòng 110, Văn phòng tuyển sinh, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế & QTKD
Tổ 2, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên
(Thí sinh ở xa có thể nộp đơn đăng ký qua bưu điện về địa chỉ trên)
- Điện thoại: (0208)3-647680
- Website Nhà trường: http://tueba.edu.vn/
Website tuyển sinh: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: ……………………………………………………………………………………………………………..

