UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (Đợt 2)
(Phương thức xét tuyển điểm trung bình năm lớp 12)
1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này)
2. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
…………………………………………………… 3. Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0):
4. Số chứng minh nhân dân:
5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

6. Nơi sinh: ………………………………………………….

7. Dân tộc: ……………………

8. Đối tượng ưu tiên:

9. Khu vực ưu tiên:

10. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Mã tỉnh

11. Nơi học THPT hoặc tương đương
Năm lớp 10: ………………………………………………………
Năm lớp 11: ………………………………………………………
Năm lớp 12: ………………………………………………………
12. Điểm trung bình cả năm lớp 12:

Mã huyện

Mã trường

Mã tỉnh

Xếp loại học lực lớp 12:

(Không tính các điểm cộng thêm)

13. Đăng ký xét tuyển vào:
Mã trường
DPY

Tên trường: Trường Đại học Phú Yên
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1) Ngành: ………………………………………………..

Mã ngành:……………………….

2) Ngành: ………………………….…………………….. Mã ngành:……………………….
3) Ngành: ………………………….…………………….. Mã ngành:……………………….
14. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
15. Số điện thoại: …………………………… Email: …………………….……………………………..
..........., ngày

tháng

năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển đã điền đầy đủ thông tin và ký tên; 01 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ
người nhận .
- Lệ phí: 30.000đ/thí sinh.
- Thời gian đăng ký: 04/8/2018 đến 14/8/2018.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Đối với trình độ đại học: Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên phải có học lực lớp 12 xếp loại
Giỏi, các ngành khác ngành đào tạo giáo viên phải có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên.
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành SP Âm nhạc và SP Mỹ thuật phải đăng ký dự thi năng khiếu Âm nhạc và
Mỹ Thuật tương ứng

