
Mã hồ sơ:

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúciSg

iNUHUMI C A N  *5T-HO U M V & RSITY

HỒ s ơ  TUYỂN SINH1
LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY

- Họ và tên: Giới tính: Nam Q  Nữ Ị I

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

- Rậc tốt nghiệp (TN): TCCN Ị I ; Cđ Q  Ngành TN:

- Đơn vị công tác :.........................................................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ...... .. .......................... ................ ..................................... ..............

Số điện thoại: .................  Email:

HÒ Sơ GÒM:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển. CZD
2. Xác nhận thâm niên công tác và cử đi học. [ ]

3. Phiếu dán ảnh. Ị I

4. Bản photo có chứng thực sao y:

- Bằng tốt nghiệp TCCN; í I

- Bảng ghi kết quả học tập toàn khóa bậc TCCN; í I

- Chứng minh thư nhân dân; Ị I
- Chứng nhận đối tượng  ưu tiên  (theo điều 7 của quy chế tuyển sinh ĐH & CĐ hệ chính quy) [ Ị

r
Website: www.nctu.edu.vn

1 Đính kèm thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy lên ĐH ngành Dược học

http://www.nctu.edu.vn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHIÉU ĐĂNG KÝ D ự  TUYẺN

Kính gửv. Hội đồng tuyển sinh trường đại học Nam cần  Thơ

Tôi tên là :.................................................................... Giới tính : Nam D  ; Nữ D

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

CMND số:...................................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp:...........................

Đã tốt nghiệp (TN) bậc: TCCN o  ; CĐ 0  Năm TN:........................

Ngành TN:.................................. ; Loại hình:........................xếp loại TN:....................

Hiện công tác tại:......................................................... Đã công tác được............ tháng.

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

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

Đăng ký dự thi liên thông do trường ĐH Nam cần Thơ tố chức năm :

- Từ TCCN lên ĐH D  ; Từ TCCN lên C Đ Ũ  ; Từ CĐ lên Đ H Ũ
- Ngành học:........................................................ Mã ngành:.....................................

Tôi đã đọc và hiểu đầy đủ nội dung thông báo tuyển sinh liên thông của trường đại 
học Nam cần  Thơ1 và cam kết rằng những điều khai trên là đúng sự thật và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về những gì đã khai.

Hồ sơ đính kèm: ...................., n g à y .........th á n g .........năm 2 0 ........
- Xác nhận thâm niên công tác và cử đi học □  N G Ư Ờ I L À M  Đ Ơ N
- Phiếu dán ảnh o  (Ký và ghi rõ họ tên)
- Bản photo có chứng thực sao y:

Bằng TN bậc TCCN □  ; CĐ □
Bảng ghi kết quả học tập bậc TCCN Q ; CĐI I 
CMND o  ; Chứng nhận đối tượng ưu tiên Q

1 Có thông báo tuyển sinh liên thông đính kèm trong hồ sơ khi phát hành.



XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Kính gửi :..................................................................................................................

Tôi tên là :.................................................................... Giới tính : Nam ũ  ; Nữ D

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

CMND số:....................................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp:..........................

Đã tốt nghiệp (TN) bậc: T C C N Ũ  ; CI) ũ  N ăm TN :........................

Ngành TN:.................................... ỉ Loại hình:....................... Xêp loại TN:...................

Hiện làm việc tại;......................................................... từ : ................... đến:....................

Tôi làm đơn này kính trình lãnh đạo đơn vị việc xin xác nhận thời gian làm việc 
liên tục đúng ngành đào tạo của tôi là trên 12 tháng và cho phép tôi được đăng ký dự thi 
và đi học lên trình độ cao hơn để nâng cao trình độ chuyên môn.

Lý do: Bổ sung hồ sơ tuyển sinh liên thông theo quy định tại thông tư 55/2012/TT- 
BGDĐT.
Xin chân thành cảm ơn.

Cơ QUAN/ ĐƠN VỊ/ DOANH NGHỊÊP XÁC NHẬN .......................   ngày ... tháng ... năm 20...
Ông (Bà):...................................................  NGƯỜI LÀM ĐƠN

là  cán bộ  biên chế (hoặc h ọ p  đồng) của  cơ  quan, đến  trư ờ ng  Đ ại Ọ £ỷ  v £  g h i  r õ  h ọ  tê n )
học N am  c ầ n  T hơ  làm  thủ  tụ c  dự  th i tu y ển  sinh  liên  thông  ngành 
D ược - Bậc Đại học.

N ếu trúng  tuyển chúng  tô i sẽ tạo  điều  k iện  cho  đi học theo 
đủng chuyên ngành  dự  tuyên.

Ngày .... tháng .... năm 20....

(Kỷ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Lâp -  Tư do -  Hanh phúc



Q t i c  PHIẾU DÁN ẢNH
NAM CAN THO u^rveRSỉTY

1. Thí sinh dán ảnh vào các khung dưới đây và điền các thông tin cá nhân vào phần
sau mỗi tấm ảnh {chỉ dán 1 vệt keo g iữa  ảnh đ ế  tiện việc lây ra làm giây bảo dự  
thỉ).

2. Ảnh dán: Phải đúng khổ 4x6 cm (ảnh chụp chân dung  không  quả 06 tháng)

ảnh 4x6cm ảnh 4x6cm ảnh 4x6cm ảnh 4x6cm

Họ và tê n :............................................... Giới tính: Nam ũ  Nữ D

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

3. Hướng dẫn nộp hồ sơ và cập nhật thông tin:

- Hồ sơ tuyển sinh liên thông được phát hành tại Phòng Đào tạo trường Đại học Nam cần Thơ, 
số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), p. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. cần Thơ - ĐT: 
07103.798.668-798.222-798.333 -  0939.257.838

- Thí sinh cần đọc kỹ thông báo tuyển sinh liên thông, ghi đầy đủ và đúng thông tin vào bìa hồ 
sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, giấy xác nhận thời gian làm việc và phiếu dán ảnh này. Trong 
trường họp chưa rõ thì liên hệ với các số điện thoại trên để được hướng dẫn thêm.

- Photo và chứng thực sao y đầy đủ bằng tốt nghiệp TCCN hoặc CĐ, bảng ghi kết quả học tập 
toàn khóa, chứng minh thư nhân dân và chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phòng đào tạo chỉ tiếp nhận khi hồ sơ có đầy đủ (theo thông báo tuyển sinh) các loại giấy tờ. 
Trong trường hợp cần thiết, thí sinh có thể tải các mẫu từ trang web www.nctu.edu.vn để thực 
hiện.

http://www.nctu.edu.vn

