TRƢỜNG Đ I H C SƯ PH M K THU T VINH
PHÒNG QLKH - HTQT

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN
PHẦN 1 - THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

Giới tính:

Nam

Nữ

Ngày sinh:
Mã SV:
Hộ chiếu:
(Nếu có)

Đã có

Chƣa có

Số Hộ chiếu:
Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Nơi cấp:
PHẦN 2 - LIÊN HỆ
Địa chỉ tại Việt Nam:
Điện thoại:

Di động:

Email:
Khi cần báo tin cho:

Quan hệ:

Địa chỉ:
Điện thoại:
PHẦN 3 - HỌC TẬP
Lớp:

Khóa:

Điểm TB:

(học kỳ gần nhất)

Chuyên ngành:

Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ

Ngoại ngữ

Bằng cấp (nếu có)

Cơ bản

Trung cấp

Cao cấp

Cơ bản

Trung cấp

Cao cấp

Cơ bản

Trung cấp

Cao cấp

PHẦN 4 - ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI
Nguyện vọng
Trƣờng đến:
Quốc gia:

Thành phố:

Thời gian:

Một năm

Nhập học:

Tháng

Mục đich học:

Một học kỳ

(nêu rõ kỳ thứ……)

Năm
Ngoại ngữ
Học chuyên ngành

PHẦN 5 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Các khoản phí sinh viên có thể trang trải (chưa bao gồm phí tham gia chương trình)
Học phí tại các trƣờng đối tác

(dành cho sinh viên đăng ký đi tự túc)

Chi phí sinh hoạt tại nƣớc ngoài
Vé máy bay (khứ hồi)
Phí xin visa, bảo hiểm…
Nguồn kinh phí tham gia chƣơng trình
Học bổng

Nêu rõ: ……………………………………………….

Tự túc

Lưu ý:

Nếu sinh viên tham gia chương trình theo các nguồn học bổng từ công ty
tổ chức… thì phải có thư xác nhận từ tổ chức đó.

PHẦN 6 - THÔNG TIN THÊM
Tình trạng sức khỏe:

____________________________________________

__________________________________________________________________
Đã từng đi nƣớc ngoài chƣa?

Chƣa từng đi
Đã từng đi
Nêu rõ:

__________________________________

Em xin cam đoan những lời khai trên là chính xác. Em xin tự chịu trách nhiệm về
những thông tin trong đơn này.
Ngày: ______________________
Ký tên (ghi rõ họ tên)

PHẦN 7 - DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Hồ sơ đã nộp:

Đơn đăng ký chương trình trao đ i SV
Gi y nh p h c b n g c

Đơn xin c p visa (m u c a ĐSQ Hàn Qu c)
H chi u
B n photo ch ng minh nhân dân
B n photo th SV + b n d ch Ti ng Anh công ch ng

Bảng điểm học tập (g c) + b n d ch Ti ng Anh công ch ng
B ng t t nghi p THPT (g c) + b n d ch Ti ng Anh công ch ng

H c b THPT (g c) + b n d ch Ti ng Anh công ch ng
Gi y chứng minh ngh nghi p c a b m + b n d ch Ti ng Anh công ch ng

Giấy ch ng minh tài chính + b n d ch Ti ng Anh công ch ng
B n sao Biên b n h p tác trao đ i sinh viên gi a hai trư ng
Quy t đ nh c đi c a trư ng Vi t Nam b n g c ti ng Vi t và b n d ch ti ng Anh
không c n công ch ng

Giấy tờ khác: .
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Tình trạng hồ sơ:
Ghi chú:

Ngày

tháng

năm

Cán bộ nhận hồ sơ

