
 

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

BUÔN MA THUỘT 

MÃ TRƯỜNG: BMU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 

(Dành cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng đã tốt nghiệp Đại học nhóm ngành Khoa học sức khỏe) 

 

I. Thông tin thí sinh: 

1. Họ tên thí sinh:…………………………………………………; Ngày sinh:………………………… 

2. Nơi sinh: ……………………………………………………….; Giới tính:………; Dân tộc:……… 

3. CMND số………………………..; Ngày cấp…………………; Nơi cấp…………………………….. 

4. Hộ Khẩu Thường trú: …………………………………………………………………………………. 

5. Mã tỉnh: ………………………; Mã Huyện (TP):…………….; Mã Phường (xã); ………………….. 

6. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………….…………………. 

7. Số điện thoại: …………………………..……….; Email (nếu có): ………………………………… 

8. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (thí sinh chọn và khoanh tròn): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

9. Khu vực ưu tiên tuyển sinh (thí sinh chọn và khoanh tròn): KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

10. Trường tốt nghiệp THPT: Năm tốt nghiệp THPT:  

11. Nơi tốt nghiệp (tỉnh): Xếp loại tốt nghiệp THPT:  

12. Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12: Xếp loại học lực năm lớp 12:  

13. Trường tốt nghiệp ĐH: Năm tốt nghiệp ĐH:  

14. Ngành tốt nghiệp ĐH: Xếp loại tốt nghiệp ĐH:  

II. Đăng ký xét tuyển đại học ngành: 

 Y khoa – Mã ngành: 7720101                     Dược học – Mã ngành: 7720201 

III.  Thí sinh thuộc đối tượng sau: Đánh dấu X vào ô đúng theo đối tượng đăng ký. 

 Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp Đại học loại Giỏi. 

 Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp Đại học loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm đúng với chuyên 

môn đào tạo. 

 Đối tượng là thí sinh có học lực lớp 12 loại Giỏi. 

 Đối tượng là thí sinh có học lực lớp 12 loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm đúng với chuyên môn 

đào tạo. 

 Đối tượng là thí sinh có điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8.0 trở lên. 

 Đối tượng là thí sinh tốt nghiệp THPT loại Giỏi. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo 

quy chế tuyển sinh và pháp luật hiện hành. 

 .................., ngày......tháng......năm 2023 

 Thí sinh ĐKXT Hồ sơ kèm theo: 

- Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT (công chứng); 

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học (công chứng); 

- Minh chứng ưu tiên (nếu có) 


