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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Đợt xét tuyển: ...........
Họ và tên thí sinh: ............................................................................. Giới tính: ....................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................................................
Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):
Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):
Mã ĐKXT:

-

-

-

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .........................................................................................................
........................................................................................................... Số điện thoại: .............................
Email: .....................................................................................................................................................
Khu vực tuyển sinh:

1

2

2-NT

3

Đối tượng ưu tiên:

01 02 03 04 05 06 07

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:
Ghi chú: chỉ những thí sinh có thay đổi khu vực, đối tượng so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc
gia mới đánh dấu X vào ô trên và phải bổ sung hồ sơ liên quan việc thay đổi trên.
Đăng ký xét tuyển vào:
Mã trường

K

S

A

Tên trường: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Thí sinh điền NV1, NV2 vào ô chuyên ngành khối xét tuyển mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký:
STT

Khối xét tuyển

Chỉ
tiêu
100
50
50
50
50
50
50

Chuyên ngành
Tiếng Anh thương mại (môn Tiếng Anh hệ số 2)
Toán tài chính (môn Toán hệ số 2)
Thống kê kinh doanh (môn Toán hệ số 2)
Hệ thống thông tin kinh doanh (môn Toán hệ số 2)
Kinh tế học
Kinh tế chính trị
Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
Các chuyên ngành còn lại
- Kinh tế (KT kế hoạch đầu tư; Quản lý nguồn nhân lực;
Thẩm định giá; Bất động sản)
- Quản trị kinh doanh
- Kinh doanh quốc tế
4.600
- Marketing
- Kinh doanh thương mại
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Tài chính – Ngân hàng
- Kế toán
- Luật (Luật kinh doanh)
Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:
1
2
3
4
5
6
7
8

Mã trường

Khối
A

Khối
A1

Khối
D1

Tên trường:................................................................................
……………….., ngày … tháng … năm 2016
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

