CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NĂM 2020
Kính gửi: Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi tên là: ............................................................................... Giới tính: Nam  Nữ 
Sinh ngày ....... tháng ...... năm .......... tại ................................ Dân tộc: .............................
Địa chỉ hiện nay: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại di động: ...................................... Số điện thoại NR: ....................................
Zalo:………………………………………..E mail……………………………………..
Đối tượng dự thi: Công chức 
Đối tượng ưu tiên: Có 

Thí sinh tự do 

Cán bộ doanh nghiệp 

Không 

Đơn vị hiện tại đang công tác: ...........................................................................................
Địa chỉ cơ quan: .................................................................................................................
Chức vụ: ............................................................ Năm bắt đầu công tác:...........................
Bằng tốt nghiệp Đại học do trường: ..................................................................................
Cấp ngày ............ tháng ............ năm .............. Xếp loại tốt nghiệp: ..................................
Hệ đào tạo: Chính quy 

Chuyên tu 

Tại chức (VHVL) 

Từ xa 

Thông tin đăng ký dự thi
Đăng ký dự dự thi Cao học chuyên ngành:
Mỹ thuật tạo hình 

Lý luận và lịch sử mỹ 

Hệ tập trung 

Hệ không tập trung 

Hình thức đào tạo:

Đăng ký thi tuyển sinh ngoại ngữ môn: ............................................................................
(Chọn 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc để thi).
Tôi xin đảm bảo tính trung thực của tất cả các văn bản, giấy tờ nộp trong Hồ sơ dự thi
cao học, nếu có gì sai phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu được trúng tuyển, tôi
xin chấp hành đầy đủ nghĩa vụ, nội quy và quy chế hiện hành về đào tạo Sau đại học.
.................., ngày.......tháng.......năm 2020
Người làm đơn
Xác nhận của cơ quan quản lý
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Hoặc Chính quyền địa phương nếu là thí sinh tự do)
(Ký tên, đóng dấu)

