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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

 

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

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020 

 

1. Họ và tên thí sinh(*):…………………………………………..… ; 2.Giới tính: Nam     Nữ:  

3. Sinh ngày………..tháng…………năm………….. ; Nơi sinh:(Tỉnh mới)……………….…………. 

4. Thông tin CMND/ thẻ CCCD: Số CMND/ thẻ CCCD:……………………………………………. 

Ngày cấp:…………...................; Nơi cấp:…………………; Quận/huyện:…………………………... 

Xã/Phường:…………………….. (Thí sinh khai thông tin mục 4 theo thông tin của CMND/ thẻ CCCD). 

5. Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………….. 

6. Số điện thoại di động: ………………………………. Email:………………………………………. 

7. Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên            Nghiên cứu viên            Khác    

8. Cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………………………………….. 

9. Năm bắt đầu công tác:………………….        hiện là cán bộ: Biên chế         Hợp đồng      

10. Vị trí công việc hiện tại:……………………………………………………………………………. 

11. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ngành ĐKDT):…………………………. 

12. Chuyên môn: ..…………………………………………………… ..………………………………. 

13. Văn bằng đại học: Trường tốt nghiệp (TN):...……………………………………………………… 

Năm TN:…………..    Hệ đào tạo:……..……    Ngành TN:………………….……….……..…………. 

Điểm TB:…………….    Loại TN: ……………. 

14. Văn bằng Thạc sĩ: Trường tốt nghiệp (TN):...……………………………………………………… 

Năm TN:…………..    Hệ đào tạo:……..……    Ngành TN:………………….……….……..…………. 

Điểm TB:…………….     

15. Ngoại ngữ: Tiếng ………………………;     Loại văn bằng (chứng chỉ): ........................................ 

16. Bổ túc kiến thức (nếu có):……………………………………..……………………………………. 

17. Chuyên ngành dự tuyển:……................………..…………………….Mã số:………………......... 

18. Đối tượng dự tuyển:                     Cơ quan cử                     Thí sinh tự do      

19. Thời gian và hình thức đào tạo (theo mục III của Thông báo tuyển sinh): 

* Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ 

- Chính quy tập trung 3 năm (36 tháng)         

* Thời gian đào tạo đối với người chưa có bằng thạc sĩ  

- Chính quy tập trung 4 năm (48 tháng)         

- Ghi chú (*): Họ và tên viết chữ in hoa có dấu. 

 …………, ngày……tháng……năm 202…… 

 Người viết 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 


