
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BỘ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 

 
 

HỒ SƠ TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2020 
 

 � Ngành Kỹ thuật xây dựng.  Mã ngành: 8580201 

 � Ngành Kiến trúc.  Mã ngành: 8580101 

 

  Họ và tên (in hoa):____________________________________Nam, nữ: _______ 

  Ngày tháng năm sinh:____________  Nơi sinh (huyện,tỉnh): __________________ 

  Số CMND:_______________________Dân tộc:____________Tôn giáo: _______ 

  Địa chỉ nơi thường trú liên hệ (chi tiết): __________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

  Điện thoại: _________________ Email: _________________________________ 

  Ngành tốt nghiệp đại học (hoặc chuyên ngành): ___________________________ 

  Tại Trường: _______________________________________________________ 

  Xếp loại:__________ Hệ (CQ/VLVH/TC):______________Năm TN:_________  

         …………….., Ngày       tháng     năm 20 
                        Ký và ghi rõ họ tên 
 

1.  Đơn xin dự thi (theo mẫu);       
2.  Bản sao Bằng và Bảng điểm tốt nghiệp Đại học;  
3.  Giấy chứng nhận sức khỏe (có thời hạn 6 tháng đến lúc dự thi); 
4.  Lý lịch khoa học (có đóng dấu xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú); 
5.  04 ảnh 4x6 (thí sinh lưu 1 bản file máy tính); 01 phong bì dán tem gửi giấy báo; 
6.  Chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);  
7.  Chứng nhận bổ sung kiến thức (đối với thí sinh dự thi khác ngành); 
8.  Công văn cử đi dự thi của công ty (thí sinh do công ty cử đi học); 
9.  Cam kết thí sinh tự do (thí sinh dự thi tự do); 
10.  Bản sao quyết định tuyển dụng công chức (nếu có); 
11.  Bằng và bảng điểm tốt nghiệp Đại học thứ 1 (đối với thí sinh dự thi theo bằng 2). 

 
Liên hệ tư vấn TS và nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

 Khu B, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 Điện thoại: 02573.827618; 0935484235 

 Website: http://www.tuyensinh.muce.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/XDT.MUCE/ 

  
 

 Lưu ý: tất cả bản sao giấy tờ dùng để dự tuyển đều được photo công chứng; không nhận bản gốc. 
 Hồ sơ không trả lại cho thí sinh, kể cả hồ sơ không trúng tuyển. 

 



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

 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020 
 

Ngành- chuyên ngành:___________________________Mã ngành:_________ 
 
 

Kính gửi:  Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 
  

1. Tôi tên là (Chữ in hoa): ........................................................... Giới tính: .....................  

2. Ngày tháng năm sinh:  ...................... Nơi sinh: ......................... Dân tộc: ......................  

3. Số CMND: ....................................... Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ......................  

4. Cơ quan công tác:  ........................................................................................................  

5. Địa chỉ cơ quan: ............................................................................................................  

6. Điện thoại di động:  ............................ Email: ..............................................................  

7. Địa chỉ gửi liên hệ, gửi giấy báo: ........  .........................................................................  

8. Đối tượng dự thi: - Công chức, Viên chức    - CB công ty            - Tự do  

9. Đối tượng ưu tiên?  Có ,   không   

10. Năm bắt đầu công tác: ................................................................................................  

11. Ngành- Chuyên ngành tốt nghiệp đại học: ..................................................................  

 .........................................................................................................................................   

Tốt nghiệp Trường Đại học: ..............................................  ..............................................  

Năm tốt nghiệp:……/.…../…….. Hệ (CQ/VLVH/Tại chức): ............................................  

Loại tốt nghiệp: ...................................................... Bằng 1 hoặc 2: .................................  

12. Nếu chuyên ngành tốt nghiệp đại học đăng ký dự thi là bằng 2, thí sinh phải khai 

thêm:  

Chuyên ngành của Bằng 1: ...............................................................................................  

Trường Đại học: ................................................................  ..............................................  

Năm tốt nghiệp:……/…../………...Hệ:................................ Loại: ......  ...............................  

Tôi làm đơn này xin dự kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ của Trường Đại học Xây dựng Miền 

Trung. Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tuyển sinh và chấp hành đầy 

đủ mọi quy định của nhà trường sau khi trúng tuyển. 

 Ngày        tháng         năm 2020 
 Người làm đơn 
 
 
 
 



 

BỘ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 

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

 
 
  

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG (CHUYỂN ĐỔI) KIẾN THỨC 
Để đạt điều kiện dự tuyển trình độ thạc sĩ 

 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 
 

Tên tôi là (chữ in hoa): ....................................................................................................  

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: ........................................................... Loại: ..............  

Tên trường tốt nghiệp: .....................................................................................................  

Năm tốt nghiệp: ..................... Hệ (chính quy/ vừa làm vừa học/tại chức): .......................  

Ngành đăng ký dự thi: ...........  ........................................ Mã ngành: ...............................  

Căn cứ thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Xây dựng Miền 
Trung, để đảm bảo điều kiện về văn bằng khi dự thi tuyển sinh đào tạo theo quy định, tôi 
đề nghị Nhà Trường xét cho học bổ sung kiến thức tương đương với chương trình đào 
tạo của ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ. 

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà trường. 
 

                              Ngày      tháng       năm  
                                  Người làm đơn 
            
        
 
 
 

PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG 

Căn cứ Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm  đại học, yêu cầu Anh(Chị) phải học bổ sung 
(chuyển đổi) kiến thức các môn học sau đây để có kiến thức tương đương với chương trình học 
chính quy ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ: 

 

TT TÊN MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
                              
                                                                      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH DUYỆT 
 
 
 



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI HỒ SƠ DỰ THI CAO HỌC 
 
1. Đơn dự thi: 
- Mục số 4,5: Nếu tốt nghiệp loại khá trở lên và đăng ký dự thi khi chưa đi làm thì có thể không cần 

phải kê khai; các trường hợp khác kê khai tên cơ quan hiện đang công tác.  
- Mục 7: Địa chỉ báo tin phải rõ ràng. 
- Mục 8: Các thí sinh cần đánh dấu vào một trong 3 trường hợp dưới đây: 
 Ô “- Công chức, Viên chức    “ - Khi đăng ký thi với tư cách là Cán bộ Giảng dạy, Công chức 

viên chức (chỉ những thí sinh đã được tuyển vào ngạch công chức, viên chức);  phải có bản sao 
chứng minh được tuyển vào ngạch công chức viên chức; quyết định nâng lương lần cuối; Công văn 
cử đi dự thi của cơ quan. 

 Ô:” - CB công ty ” - Nếu là cán bộ của tổng công ty, công ty (không hoặc chưa được tuyển vào 
ngạch công chức, viên chức);  phải có Công văn cử đi dự thi của công ty 

 Ô “- Tự do ” - Khi đăng ký là thí sinh tự do;  Để chứng minh kinh nghiệm công tác cần có hợp 
đồng lao động (đã hoặc đang thực hiện), và phải làm bản cam kết thi với tư cách là thí sinh tự do 

- Mục 10,11: Ghi theo các nội dung trong bằng tốt nghiệp mà thí sinh dùng để đăng ký dự thi; (Ví dụ 
bằng 1 ngành kinh tế….; bằng 2 là ngành Xây dựng dân dụng và CN, dự thi Cao học ngành Xây 
dựng công trình dân dụng và công nghiệp thì ở mục 14 ghi các nội dung của bằng thứ hai). Trong 
trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp thí sinh sẽ ghi ngày ký trong quyết định công nhận tốt nghiệp. 

- Mục 12; Chỉ điền các thông tin trong trường hợp đăng ký dự thi theo bằng 2 thì trong mục này phải 
ghi các nội dung của bằng 1. 

2. Bản sao Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm: 
- Phải có công chứng, khi nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc. 
3. Kinh nghiệm công tác  
+ Tốt Nghiệp loại dưới loại khá: phải đủ 12 tháng kể từ ngày ký bằng Tốt nghiệp (hoặc Quyết định 

công nhận tốt nghiệp) đến trước ngày thi 1 tháng. 
+ Tốt Nghiệp loại Khá trở lên: ký trước ngày thi 1 tháng. 
4. Kết quả học bổ sung kiến thức:  

Nếu thí sinh không thuộc diện tốt nghiệp đại học hệ chính quy của trường công lập đúng 
chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi thì phải có kết quả học bổ sung kiến 
thức trước khi dự thi: 

Khi phải học bổ sung kiến thức thí sinh cần nộp bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học đã được công 
chứng và đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu) cho Phòng QL Đào tạo để xem xét các môn học bổ 
sung kiến thức và bố trí vào các lớp học (có thể thực hiện việc này trước khi nhận hồ sơ tuyển sinh).  
5. Thi dạng Công chức, Viên chức, cán bộ công ty: 
- Phải khai tên cơ quan và các thông tin liên quan vào đơn, lý lịch, bìa hồ sơ;  
- Quyết định tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức; 
- Lý lịch phải có xác nhận của cơ quan hiện đang công tác; 
- Phải có công văn cử đi dự thi. 
- Tất cả các giấy tờ phải có đầy đủ khi nộp hồ sơ. 
6. Thi dạng cán bộ công ty: 
- Phải khai tên cơ quan và các thông tin liên quan vào đơn, lý lịch, bìa hồ sơ;  
- Hợp đồng lao động của cơ quan hiện đang công tác;  
- Lý lịch phải có xác nhận của cơ quan hiện đang công tác; 
- Phải có công văn cử đi dự thi của cơ quan hiện đang công tác. 
7. Thi dạng thí sinh tự do: 
- Chứng minh kinh nghiệm công tác: nộp bản sao hợp đồng lao động; trường hợp tốt nghiệp loại khá 

trở lên thi ngay thì không cần hợp đồng lao động 
- Phải có bản cam kết thi dạng thí sinh tự do (theo mẫu) 
- Có lý lịch xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc của cơ quan nơi hiện đang công tác. 
8. Giấy khám sức khỏe: Do bệnh viện Đa khoa cấp. 
9. Chứng nhận ưu tiên: Trường hợp được ưu tiên, nộp giấy tờ liên quan để chứng minh (theo quy 

định của Quy chế đào tạo). 
10. Trong lý lịch: nếu không đủ chỗ để khai, thí sinh có thể đánh máy lại sao cho vẫn đảm bảo đầy đủ 

các nội dung yêu cầu trong lý lịch. 
 
 
 
 



 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÊN CƠ QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:…..…/…………. Phú Yên, ngày……tháng…..năm 2020 

 V/v: Cử cán bộ dự thi Thạc sĩ năm 2020 

 

Kính gửi:  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

- Giới thiệu sơ qua về công ty và cán bộ được cử đi dự thi 

- (Công ty….) đồng ý cử anh (chị):…………………… hiện đang công tác tại (công ty) 

chúng tôi tham dự kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ ngành: điền tên ngành-chuyên ngành đợt tháng       

năm 2020 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 

Trân trọng./. 

 QUYỀN HẠN CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

  Mẫu 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CAM KẾT 
Dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 với tư cách là thí sinh tự do 

 
 
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 
 

Tôi tên là: .................................................................... Giới tính .......................  

Ngày sinh: ......................................... Nơi sinh:  ................................................  

Điện thoại DĐ: .................................. email: .....................................................  

Đăng ký dự thi CH ngành: .................................................................................  

Hiện đang công tác tại:  .....................................................................................  

 ..........................................................................................................................   

Tôi cam kết đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây 
dựng của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020 với tư cách là thí sinh tự do.  

Trân trọng./. 

 ……………., ngày……tháng…năm 2020

 NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 
 
 
 



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

 
 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

I. BẢN THÂN 
1. Họ và tên khai sinh của học viên (viết in hoa):   .................................................................  

2. Ngày tháng năm sinh (00/00/0000):  ........................... Nơi sinh (tỉnh):  .............................  

3. Nơi công tác hiện nay: .......................................................................................................  

4. Chức vụ, nghề nghiệp :  .....................................................................................................  

5. Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................  

6. Địa chỉ tạm trú hiện nay (nếu có) :  ....................................................................................  

7. Địa chỉ liên lạc:  ................................................................................................................  

8. Số điện thoại: .......................................  Địa chỉ email:......................................................  

9. Dân tộc: ………… Tôn giáo: ……………… Ngày vào Đoàn TNCS-HCM: .....................  

10. Ngày vào Đảng CSVN:  .............................. Diện chính sách (Anh hùng lao động, Anh 

hùng lực lượng võ trang, Dân tộc ít người, thương binh, công tác tại vùng sâu vùng xa – nếu 

có thì ghi):  ....................................................  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. ĐẠI HỌC: 

Loại hình đào tạo (Chính quy, chuyên tu, Tại chức, Mở rộng):   ................................................  

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:  ..............................................................................................................  

2. 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 : .......................................................................................... . 

 
Dán ảnh 

3x4 
Đóng dấu 
giáp lai 



A, B, C tiếng  :  .........................................................................................................................  

Các chứng chỉ khác (thời gian và nơi cấp):  ...............................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

III. Quá trình học tập và làm việc của bản thân từ khi học Đại học đến nay (ngày, tháng 
năm/ học hoặc làm gì/ ở đâu/ thành tích học tập, làm việc, chức vụ): 

 ..................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

IV. 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……) 

. ............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

V. PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên bố:  ...................................................................................... Sinh năm:  ...................  

Nghề nghiệp:  ...........................................................................................................................  

2. Họ và tên mẹ:  ..................................................................................... Sinh năm:  ...................  

Nghề nghiệp:  ...........................................................................................................................  

Nơi ở của bố, mẹ: .....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

3. Anh, chị, em ruột (Ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi công tác của từng người): 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

4. Họ và tên vợ/chồng:  ........................................................................... Sinh năm:  ...................  

Nghề nghiệp:  ...........................................................................................................................  

Cơ quan công tác:  ....................................................................................................................  

Địa chỉ cơ quan: .......................................................................................................................  

5. Họ và tên các con (Tuổi, nghề nghiệp): 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm 
hoàn toàn trước pháp luật. 

 Xác nhận của cơ quan quản lý Ngày        tháng         năm 2020 
     hoặc chính quyền địa phương  Người làm đơn 


