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

ĐƠN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ
Trường Đại Học Tài Chính Marketing
Tôi tên là: ……………………………………………………………………
Sinh ngày: ………………………………tại:………………………………..
Hiện công tác tại:…………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế chuyên
ngành …………………………….. năm ……… của Trường Đại học Tài chính –
Marketing, căn cứ yêu cầu công tác của cơ quan và nguyện vọng cá nhân.
Tôi kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ cho phép tôi
được ghi tên vào danh sách thí sinh dự tuyển tại Trường Đại học Tài chính Marketing khóa năm ………….
Chuyên ngành đăng ký dự thi: …………………………………………………...
Đăng ký dự thi ngoại ngữ: …………………………………………………….....
Đối tượng ưu tiên (nếu có thì ghi, gửi kèm Giấy xác nhận):…………………….
……………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
Điện thoại: ...................................... E- mail :…………………………………....
Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy chế, quy định về đào tạo trình độ Thạc sĩ
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại Học Tài Chính Marketing.
Ngày ……tháng ……năm …....
Người làm đơn
(Ký tên ghi rõ họ và tên

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP, Hồ Chí Minh, ngày

Hình 3x4

tháng

năm 20……

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Giáp lai ảnh)

1.

Bản thân:
Họ và tên khai sinh: ............................................................................................................
Sinh ngày…….. tháng ……. năm ………… Nơi sinh ...........................................................
Nơi công tác hiện nay: .........................................................................................................
Chức vụ, nghề nghiệp: .........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................
Địa chỉ tạm trú hiện nay (nếu có): ........................................................................................
Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................................................
Số điện thoại: (Cơ quan)...................... (Cá nhân) .................................................................
Địa chỉ E-mail ( nếu có): ......................................................................................................
Dân tộc: .............................................Tôn giáo: ..................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS-HCM:...............................................................................................
Ngày vào Đảng CSVN: .......................................................................................................
Đối tượng ưu tiên (nếu có thì ghi, gửi kèm giấy xác
nhận):…………………………………..
Tình trạng sức khỏe bản
thân :…………………………………………………………………

2.

Quá trình đào tạo:

Đại học:
Loại hình đào tạo (chính quy, chuyên tu, tại chức, mở rộng, liên thông): ................................
Dài hạn: ......................................................... Ngắn hạn: ....................................................
Thời gian đào tạo: từ ...... đến .............. Nơi tốt nghiệp ........................................................
Ngành học: .........................................................................................................................
Xếp hạng tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi , Khá, Trung bình khá, Trung bình): ..............................
Trình độ ngoại ngữ:
A, B, C tiếng ..............................
A, B, C tiếng ..............................
Hoặc bằng chuyên ngữ: .......................................................................................................
Nơi cấp, thời gian cấp: .........................................................................................................
b. Trên đại học:
- Thực tập khoa học kỹ thuật từ .......................... đến ..........................................................
+ Trường, Viện, Nước: ........................................................................................................
+ Nội dung thực tập: ............................................................................................................
- Học cao học từ:............. .đến ............................ tại ............................................................
+ Chuyên ngành: ...............................................................................................................
+ Ngày và nơi bảo vệ tốt nghiệp ...........................................................................................
+ Trình độ ngoại ngữ: A, B, C tiếng ..............................
a.

A, B, C tiếng ..............................
- Các chứng chỉ sau đại học: + Triết học (năm .......... )
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học (năm ............. )
+ Tin học (năm ............ )
- Các chứng chỉ khác (thời gian và nơi cấp)...........................................................................
............................................................................................................................................
3.

Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi học Đại học đến nay):
Thời gian

Học hoặc làm gì?

Ở đâu?

Thành tích học
tập, làm việc

4.

Kết quả hoạt động khoa học kỹ thuật (bài báo khoa học, đề tài NCKH, giải thưởng
khoa học các cấp, tham gia các hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế……)
............................................................................................................................................

5.

Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học kỹ thuật
............................................................................................................................................

6.

Lời cam đoan:
Tôi xin cam đoan những lời khai trong lý lịch này là đúng sự thật, nếu có điều gì sai
trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
Cơ quan (hoặc địa phương) xác nhận
(ký tên, đóng dấu)

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ….. năm …
Người khai ký tên

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

GIẤY XÁC NHẬN THÂM NIÊN CÔNG TÁC
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường ĐH Tài chính- Marketing
Căn cứ thông báo số

/TB- ĐHTCM- SĐH về tuyển sinh Cao học Khóa …… năm 20… của

Trường Đại học Tài chính Marketing.
Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………
Xác nhận: Ông ( Bà)………………………………………Sinh ngày………………………………...
CMND số: …………………………………………………Cấp ngày:…………..Nơi cấp…………..
Công tác tại: …………………………………………………………………………………………...
Đã có thâm niên công tác trong chuyên ngành: ………………………………………………………
Từ……………………đến……. ………………………………………………………………………
Kính đề nghị Hội đồng tạo điều kiện để Ông( Bà) ……………………………………………………
Được dự thi cao học Khóa …… năm 20….
Xin trân trọng cảm ơn!

TP. HCM ,ngày………tháng……năm 20….
Xác nhận của cơ quan
( Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

Tp.HCM, ngày … tháng … năm 20…
GIẤY CAM ĐOAN
Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường ĐH Tài chính – Marketing
- Trưởng khoa Đào tạo Sau Đại học
Tôi tên là: ..................................................................................................................................
Ngày sinh: .................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................................................................................................................
Hôm nay, tôi đến khoa ĐTSĐH để nộp hồ sơ dự thi cao học Khóa 7
Nhưng chỉ có:
 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thời hạn đến…………………)
 Mới tốt nghiệp, chưa có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp Đại học tạm thời (đến
ngày……………mới có)
Nay tôi cam kết tôi đã chính thức tốt nghiệp Đại học ngành ...................................................
Khoá ………………… tại trường ............................................................................................
Và xin được dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt …../20….. chuyên ngành .......................
Tôi cam kết, nếu đến hết ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi, tôi vẫn không nộp được Bằng
tốt nghiệp Đại học chính thức thì tôi sẽ không được dự thi tuyển sinh trình độ Cao học
đợt…./20…. theo quy định. Tôi tự nguyện đăng ký và tự chịu trách nhiệm với quyết định
của mình mà không có bất cứ đòi hỏi, thắc mắc gì.
Người làm đơn
(kí và ghi rõ họ tên)

…………………………

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

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

BIÊN NHẬN HỒ SƠ (phần học viên giữ)

Mã HS:………….
Phần nội dung học viên ghi khi nộp HS:
1. Họ tên:…………………………………………………………………………
2. Ngày sinh: ……………………….Nơi sinh: ...........................................................
2. Chuyên ngành dự tuyển:
3. Đăng ký nhận giấy báo dự thi:
 Tại VP Khoa SĐH
 Qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bì thư
Phần nội dung do Khoa ĐTSĐH ghi:
-

Đã nhận đủ HS theo yêu cầu
Học viên đã hoàn tất các loại lệ phí
Thí sinh mang theo giấy biên nhận này để nhận giấy báo dự thi và
giấy báo trúng tuyển (nếu có).
Tp.HCM, ngày …. tháng …. năm 2015
Người nhận

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

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

BIÊN NHẬN HỒ SƠ (phần Khoa SĐH giữ)
Dán ảnh 3x4
(không nhận ảnh
4x6)

Dán ảnh 3x4
(không nhận ảnh
4x6)

Mã HS:………….
1. Họ tên: …………………………………………………………………………….
2. Ngày sinh: ……………………..Nơi sinh: .......................................................
3. Email:………………………………………Điện thoại:…………………………
4. Chuyên ngành dự tuyển: ……………… ...........................................................
5. Đăng ký nhận giấy báo dự thi:  Tại VP Khoa SĐH
 Qua đường bưu điện
6. Địa chỉ nhận giấy báo dự thi: (Ghi địa chỉ liên hệ hiện nay, không ghi địa chỉ
thường trú)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Tp.HCM, ngày …. tháng …. năm 2015
Người nhận

