UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN CAO HỌC
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm ………
- Trường Đại học Hải Dương
Họ và tên: ……………………………..Giới tính: Nam ☐
Nữ ☐
Ngày tháng năm sinh:…… /… /………Nơi sinh: ……………………………….….
Số CMND: ……………………………Ngày cấp …………………………….…….
Số điện thoại: ………………………… Email: ………………………………..…....
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………
I. Tốt nghiệp đại học:
1. Ngành: ………………………………2. Năm tốt nghiệp: ………………..………
3. Cơ sở đào tạo đại học: ………………………………………………………..……
4. Hệ đào tạo đại học: ………………….5. Xếp loại TN đại học(1): …………...……
6. Đơn vị công tác(2): ………………………………………………………….…..….
7. Thời gian công tác (năm bắt đầu làm việc): ………………………………………
8. Thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học
- Tên của đề tài(3) hoặc bài báo khoa học:……………………………………………
- Tạp chí đã đăng tải: …………………………………………………………...……
II. Trình độ ngoại ngữ đang có(4): …………………………………………………
…………………………………………………………………………………….….
III. Thuộc đối tượng ưu tiên:
Khu vực I: ☐
Thương binh: ☐ Con liệt sĩ: ☐
Anh hùng (LLVT; LĐ): ☐
Người DTTS: ☐ Ảnh hưởng CĐHH: ☐
Không thuộc diện ưu tiên: ☐
Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Trường Đại học Hải Dương xem
xét cho tôi được đăng ký dự tuyển ngành ............................. trình độ Thạc sĩ năm .......
Tôi cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về những
thông tin đã trình bày ở đơn dự tuyển này.
Hải Dương, ngày … tháng … năm …….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
1

Nếu bằng tốt nghiệp đại học không xếp loại thì ghi không xếp loại và gửi kèm bảng điểm đại học

kèm theo hồ sơ dự tuyển.
2

Nếu chưa làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp ghi Thí sinh tự do

3

Ghi rõ cấp đề tài (trường, huyện, tỉnh, …) và vai trò trong đề tài (chủ nhiệm, thư kí, thành viên)

4

Ghi rõ loại bằng cấp hoặc chứng chỉ, trình độ ngoại ngữ đạt được, đơn vị đào tạo và cấp bằng hoặc

chứng chỉ

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÍ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm ………
- Trường Đại học Hải Dương
Họ và tên: ……………………………..Giới tính: Nam ☐
Nữ ☐
Ngày tháng năm sinh:…… /… /………Nơi sinh: ……………………………….….
Số CMND: ……………………………Ngày cấp …………………………….…….
Số điện thoại: ………………………… Email: ………………………………..…....
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………
I. Tốt nghiệp đại học:
1. Ngành: ………………………………2. Năm tốt nghiệp: ………………..………
3. Cơ sở đào tạo đại học: ………………………………………………………..……
4. Hệ đào tạo đại học: ………………….5. Xếp loại TN đại học(1): …………...……
6. Đơn vị công tác(2): ………………………………………………………….…..….
7. Thời gian công tác (năm bắt đầu làm việc): ………………………………………
8. Thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học
- Tên của đề tài(3) hoặc bài báo khoa học:……………………………………………
- Tạp chí đã đăng tải: …………………………………………………………...……
II. Trình độ ngoại ngữ đang có(4): …………………………………………………
…………………………………………………………………………………….….
III. Thuộc đối tượng ưu tiên:
Khu vực I: ☐
Thương binh: ☐ Con liệt sĩ: ☐
Anh hùng (LLVT; LĐ): ☐
Người DTTS: ☐ Ảnh hưởng CĐHH: ☐
Không thuộc diện ưu tiên: ☐
Tôi có nguyện vọng đăng ký học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện tham dự kỳ thi
tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành:.......................................................................................
Kính mong Quý trường quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hải Dương, ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nếu bằng tốt nghiệp đại học không xếp loại thì ghi không xếp loại và gửi kèm bảng điểm đại học
kèm theo hồ sơ dự tuyển.
1

2

Nếu chưa làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp ghi Thí sinh tự do

3

Ghi rõ cấp đề tài (trường, huyện, tỉnh, …) và vai trò trong đề tài (chủ nhiệm, thư kí, thành viên)

Ghi rõ loại bằng cấp hoặc chứng chỉ, trình độ ngoại ngữ đạt được, đơn vị đào tạo và cấp bằng hoặc
chứng chỉ
4

