
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 

 
 

 

HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

VĂN BẰNG 2  
 � Ngành: Kỹ thuật xây dựng. Mã ngành: 7580201 

 � Ngành: Kiến trúc. Mã ngành: 7580101 

 � Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã ngành: 7580205 
  

 Họ và tên (viết in hoa):  ..........................................................................................................  

Giới tính: .................................................................... Ngày sinh :  .........................................  

 Cơ quan công tác (nếu có): ....................................................................................................  

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

Điện thoại di động: …………..……………Email: .................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................  

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

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

    

 Hồ sơ gồm: 
1.  Đơn xin xét tuyển, thi tuyển (theo mẫu);       
2.  Lý lịch khoa học (có đóng dấu xác nhận địa phương cư trú hoặc cơ quan công tác); 
3.  Học bạ THPT photo công chứng; 
4.  Bản sao công chứng Bằng và Bảng điểm tốt nghiệp Đại học; 
5.  Giấy chứng nhận sức khỏe (còn thời hạn 06 tháng đến ngày dự thi); 
6.  04 ảnh 4x6; 01 phong bì dán tem ghi địa chỉ liên hệ gửi giấy báo; 
7.  Chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có); Chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có). 

  
 

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

 Đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
 ĐT: 02573.827618 hoặc 0935484235 
 Website: http://muce.edu.vn/. 

 
 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. 

 

 



 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
VĂN BẰNG 2  

 

               Ngành __________________________ Mã ngành: ______________ 
 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên (chữ in hoa): ____________________________ Giới tính: ___________  

2. Ngày sinh (00/00/0000): ____/____/_____. Nơi sinh (tỉnh): _____________________  

3. Số CMND hoặc số căn cước công dân: ____________________________________  

4. Ngày cấp: _______/________/_______. Nơi cấp: ___________________________  

5. Dân tộc: _____________Đối tượng ưu tiên (nếu có):_________________________  

6. Chức vụ, nghề nghiệp: ___________________ Năm bắt đầu công tác: ___________  

7. Đơn vị công tác: ______________________________________________________  

8. Địa chỉ cơ quan/công ty: _______________________________________________  

9. Địa chỉ liên lạc:_______________________________________________________  

10. Điện thoại: _________________  Email: __________________________________  

II. THÔNG TIN HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 1 

1. Trường tốt nghiệp Đại học: _____________________________________________  

2. Hình thức đào tạo Đại học (chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa…): __________________  

3. Ngành tốt nghiệp Đại học: ______________________________________________  

4. Ngày/tháng/năm tốt nghiệp Đại học: ________________ Xếp loại: ______________  

5. Chứng chỉ bổ túc kiến thức (nếu có): _______________________________________  

6. Đối tượng dự tuyển (Công chức, viên chức; Doanh nghiệp; Tự do): ___________________  

III. THÔNG TIN HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 1 

1. Dựa vào kết quả học tập bằng tốt nghiệp đại học thứ 1   
2. Dựa vào điểm học bạ, bảng điểm THPT     
3. Thi tuyển 02 môn tự luận: Toán cao cấp - Tiếng Anh.  

Tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tuyển sinh và chấp hành mọi quy định của 

Nhà trường sau khi trúng tuyển. 

………………., Ngày        tháng         năm 20 
Người làm đơn 

BỘ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 

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



 
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):   ................................................  

Hình thức đào tạo (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:  .........................................................................................................................  

 
Dán ảnh 

3x4 
Đóng dấu 
giáp lai 



Ngày và nơi bảo vệ tốt nghiệp:  .................................................................................................  

Trình độ ngoại ngữ:  A, B, C tiếng : ..........................................................................................  

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 

 


