
                    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC NĂM 2020 

(Dành cho thí sinh dự thi đại học liên thông từ trình độ trung cấp, Cao đẳng) 

 

I. Thông tin thí sinh: 

1. Họ tên thí sinh:…………………………………………………; Ngày sinh:....................................  

2. Nơi sinh: ……………….........; Giới tính:……………………..; Dân tộc:........................................  

3. CMND số…………………….; Ngày cấp……………………..; Nơi cấp ........................................  

4. Hộ Khẩu Thường trú:  ........................................................................................................................  

5. Mã tỉnh: ………………; Mã Huyện (TP):…………….; Mã Phường (xã): ......................................  

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

7. Số điện thoại: …………………………..……….; Email (nếu có):  ..................................................  

8. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (thí sinh chọn và khoanh tròn): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

9. Khu vực ưu tiên tuyển sinh (thí sinh chọn và khoanh tròn): KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

10. Trường tốt nghiệp THPT: .................................................................................................................  

11. Nơi tốt nghiệp THPT: ………………………………….Năm tốt nghiệp:.......................................  

12. Xếp loại hành kiểm năm lớp 12:………………Xếp loại học lực năm lớp 12: ...............................  

13. Trường tốt nghiệp TC, CĐ: ..............................................................................................................  

II. Đăng ký dự thi tuyển đại học liên thông ngành: 

 Y khoa – Mã ngành: 7720101                  Dược học – Mã ngành: 7720201 

 

III. Hồ sơ kèm theo:  

1). Đơn đăng ký dự thi theo mẫu Trường ĐH Buôn Ma Thuột (Thí sinh download từ Website: bmtu.edu.vn); 

2). Bản sao học bạ THPT; 

3). Bằng tốt nghiệp THPT; 

4). Bằng tốt nghiệp TC, CĐ 

5). Bản sao Bảng điểm trung cấp TC, CĐ; 

6). 03 Ảnh 3x4 Không quá 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển (ghi rõ họ tên sau ảnh); 

7). Chứng chỉ hành nghề; 

8). Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên). 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

theo quy chế tuyển sinh và pháp luật hiện hành. 

 .................., ngày......tháng......năm 2020 
 Thí sinh ĐKXT 
            (Ký và ghi rõ họ tên) 


