CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 8
(Nộp trước 17h00 ngày 24/08/2017)
Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện
- Khoa Đào tạo Quốc tế
Sau khi nghiên cứu thông báo về chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy năm
2017 của Học viện Chính sách và Phát triển, tôi được biết Học viện có các chương trình đào tạo chất
lượng cao là: Chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và
Chương trình Chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng chuyên ngành Tài chính. Tôi xin đăng ký học
chương trình chất lượng cao, cụ thể như sau:
Họ và tên: .............................................. SBD: ............................... Số giấy gọi: ........................
Ngày sinh: ...............................Nơi sinh: ........................................ Giới tính: ...........................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Điện thoại: ........................... Di động: .............................. Email: ...........................................
Số CMND/Hộ chiếu: ....................................... Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ........................
Trong trường hợp khẩn cấp thì liên hệ với: .................................................................................
SĐT người liên hệ: ........................... Email người liên hệ: ..........................................................
Tổng điểm xét tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển (bao gồm cả điểm ưu tiên):...........điểm.
Chứng chỉ tiếng Anh
Kết quả:

 IELTS

Ngày thi:

 TOEFL

 TOEIC

 Khác (ghi rõ:

)

Giải quốc gia/quốc tế:

Tôi xin đăng ký tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao theo thứ tự ưu tiên như sau (Sinh
viên ghi rõ thứ tự ưu tiên các chương trình muốn đăng ký học. Sinh viên không trúng tuyển vào một
chương trình sẽ được sắp xếp xuống chương trình có thứ tự ưu tiên tiếp theo. Mỗi sinh viên chỉ được nộp
01 (một) đơn đăng ký học cho Khoa Đào tạo Quốc tế.
1. Chương trình …………………………………………………………………………………..
2. Chương trình …………………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm. Nếu trúng tuyển, tôi cam kết nhập học chương trình chất lượng cao. Tôi đồng ý rút tên khỏi danh
sách các chương trình học đại trà của Học viện. Tôi cam kết tự nguyện đóng học phí và các chi phí khác
(nếu có) theo yêu cầu của chương trình học trúng tuyển. Tôi xin tuân thủ mọi qui định của Học viện.
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các thí sinh nộp Đơn đăng ký xét tuyển tại:
- Phòng 401 trong ngày 22/08/2017, hoặc
- Khoa Đào tạo Quốc tế, phòng 602, Tầng 6, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 7 Tôn Thất Thuyết, Hà
Nội trong hai ngày 23/08/2017 và 24/08/2017.
Mọi thông tin xin liên hệ: 090.220.8069 hoặc 097.926.7760

