
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ 2018 

    

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH 

 THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2018 

 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

 

Tôi tên:  .............................................................................................................. Nam , Nữ   

Sinh ngày: …….../………/..…….. Nơi sinh (ghi tên tỉnh hoặc thành phố):  ..........................   

Số CMND:………………………..Ngày cấp:…………………….Nơi cấp:  .........................  

Hộ khẩu thường trú:  ................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................   

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

 ..................................................................................................................................................   

Cơ quan công tác hiện nay:  .....................................................................................................   

Điện thoại: …………………………………..Di động:  .........................................................  

Địa chỉ email:  ..........................................................................................................................   

Đã tốt nghiệp đại học ngành:…………………………………........................................... 

Chuyên ngành:...................................................................Hệ đào tạo:….…..…… ................  

Tại trường:………………………………………………..Năm tốt nghiệp:  ..........................  

Ngành tốt nghiệp đại học thứ hai (nếu có):……………………………........................… 

Chuyên ngành:...................................................................Hệ đào tạo:………....… ...............  

Tại trường:……………………………..………………...Năm tốt nghiệp:  ...........................  

Nay tôi đăng ký được dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường 

Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018. Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của 

Trường. 

                                                             … ………………., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 2018 

                                                                                       Người đăng ký 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
I. BẢN THÂN  

                                    1. Họ và tên: …………………………………………………………………… 

                                    2. Giới tính: ……………………………………………………………………. 

                                    3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………… 

                                    4. Nơi sinh: …………………………………………………………………….. 

                                    5. Quê quán: …………………………………………………………………… 

                                   6. Dân tộc: ……………………………………………………………………… 

                                   7. Tôn giáo: …………………………………………………………………….. 

8. Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………………… 

9. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….. 

10. Điện thoại: Cơ quan: ……………….Nhà riêng: ………………….DĐ: ………………………… 

11. Trình độ ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………… 

12. Ngày vào đoàn TNCS HCM: ……………………...tại…………....................………………… 

13. Ngày vào Đảng CSVN: ………………………………………………………………………. 

14. Quá trình đào tạo: (Từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) 

Thời gian Nơi học (trường, thành phố) Ngành học Hệ đào tạo 

    

    

    

    

    

    

    

15. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

   

   

   

   

   

   

   

Dán ảnh 
3 x 4 và 

đóng dấu 
giáp lai 



II. GIA ĐÌNH: 

Họ và tên cha: ………………………………………………sinh năm……………………………… 

Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiên nay: ……………………………………………………………………………………… 

Họ và tên mẹ: ………………………………………………sinh năm……………………………… 

Nghề nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………… 

Họ và tên Anh, Chị, Em ruột (Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc của từng người) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

Họ và tên chồng (vợ): …………………………………………sinh năm…………………………… 

Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………………………………………………………………………… 

Họ và tên các con (Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc của từng người) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai 

trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

  

 ……………….,ngày…….tháng...….năm…… 

Xác nhận của cơ quan cử đi học/                                  

     Địa phương nơi cư trú                                                                     Người khai 

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ 2018 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

(Áp dụng cho thí sinh có ngành gần, đăng ký tuyển sinh  

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) 
 

 

 

Họ và tên: ……………………………………Giới tính: .............................................  

Ngày sinh: .......................................................    Nơi sinh: ............................................  

Đã tốt nghiệp đại học ngành:…………………………………. ...................................  

Chuyên ngành:................................................................................................................ 

Tại trường:…………………………………………………Năm tốt nghiệp:  .............  

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

Địa chỉ email: .................................................  ..............................................................      

     Tôi xin đăng ký bổ sung kiến thức các môn học gồm:  

Stt Tên môn học Số tín chỉ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tổng:   

 

                                        Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày…….. tháng…….năm 2018. 

           Thí sinh đăng ký   

        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ 2018 

 
 

PHIẾU DÁN ẢNH 

 
1. Thí sinh dán ảnh vào các khung dưới đây và điền các thông tin cá nhân vào phần sau mỗi 

tấm ảnh (không dán kỹ). 

2. Ảnh dán phải đúng khổ 3 x 4cm (không quá 6 tháng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: .................................................................................  

 

Ngày sinh: .................................................................. Nơi sinh: ...........................................  
 

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ảnh 3x4cm 

 

ảnh 3x4cm 

 

ảnh 3x4cm 

 

ảnh 3x4cm 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ 2018 

 
 

BIÊN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH  

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 2018 
 

                    

I. Thông tin cá nhân: (Phần này thí sinh ghi trước khi nộp hồ sơ)      

 

Họ và tên:…………………………………………………….Nam, Nữ:  ........................................   

Ngày sinh:….../……/…….... Nơi sinh (ghi tên tỉnh hoặc thành phố):  ............................................  

Địa chỉ:  .............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

Số điện thoại liên lạc:  .......................................................................................................................  

 

II. Hồ sơ đăng ký dự thi:  (Phần này Trường ghi khi nhận hồ sơ) 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu)  ...............................................................................  

2. Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu có)  .........................................................................  

3. Sơ yếu lý lịch (01 bản có đóng dấu giáp lai ảnh)  ......................................................................  

4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (01 bản có công chứng)  .........................................................  

5. Bản sao bảng điểm đại học (01 bản có công chứng)  .................................................................  

6. Giấy khám sức khỏe (01 bản chính, không quá 6 tháng)  ..........................................................  

7. Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên .....................................................................................  

8. Phiếu dán ảnh (dán kèm 3 ảnh cỡ 3x4 không quá 6 tháng) .......................................................  

* Tổng cộng:………loại  

 

 

                                                                                   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày …… tháng……năm 2018 

         Người nhận hồ sơ1 

 

                     

Ghi chú:   

* Thí sinh khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc bằng tốt nghiệp và bảng điểm để đối chiếu. 


