
  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ   

Địa chỉ: P. 001A, số 2C, Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP. HCM  

Điện thoại: 0283 3997 6464 - 0283 3997 6042 

Hotline: 0983 373 450 (Ms. Trân) – 0936.317.204 (Ms. Nương) 

Website:  https://isfm.ufm.edu.vn/  

Facebook:  https://www.facebook.com/isfm.ufm/  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

PHẦN THÔNG TIN HỌC SINH  

Họ và tên :  ................................................ Nam  Nữ     

Địa chỉ :  ...................................................................................................................  

ĐTDĐ :  ...................................................................................................................  

ĐT cố định/phụ huynh ..................................................................................................................... :  

Địa chỉ email :  ...................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh : ....................................................................................................................  

Lớp : ..............................................Trường:  ...................................................... 

 

PHẦN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

Qua quá trình tìm hiểu, tôi có nguyện vọng theo học chương trình liên kết quốc tế tại Trường 

Đại học Tài chính – Marketing:  

(Vui lòng lựa chọn chương trình bạn mong muốn theo học)  

1. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT GIỮA ĐH TÀI CHÍNH – 

MARKETING VÀ ĐH HELP (MALAYSIA)       

Vui lòng chọn chuyên ngành bạn theo học:  

Tài chính   Kế toán   Marketing   Kinh doanh quốc tế  

 

2. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐH TÀI 

CHÍNH – MARKETING VÀ ĐẠI HỌC UCSI (MALAYSIA)    

Vui lòng chọn chuyên ngành bạn theo học:  

Quản trị kinh doanh     Quản trị Khách sạn  

Tôi xin cam đoan thông tin trên hoàn toàn chính xác  

TP.HCM, ngày     tháng     năm 201… 

Ý kiến phụ huynh của thí sinh Thí sinh kí tên 

 

 

 

 

 

https://isfm.ufm.edu.vn/
https://www.facebook.com/isfm.ufm/


 

PHIẾU KIỂM SOÁT HỒ SƠ SINH VIÊN NHẬP HỌC 

Họ và tên người tiếp nhận hồ sơ :  ................................................................................................  

Ngày tiếp nhận hồ sơ :  ................................................................................................  

Hồ sơ thí sinh đã nộp gồm có: 

STT Văn bản Yêu cầu Đã nộp 

1 

Đơn đăng ký xét tuyển vào chương 

trình (form tiếng Việt và Tiếng Anh 

theo mẫu của Trường cung cấp) 

Ký tên   

2 
Học bạ THPT (2 bản): Điểm trung 

bình lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên  

Công chứng dịch 

thuật sang tiếng Anh 
 

3 

Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc Giấy 

chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (2 

bản) 

Công chứng dịch 

thuật sang tiếng Anh 
 

4 
Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS) (nếu 

có) 

Bảng photo công 

chứng 
 

5 

Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 

Quốc gia, có mộc đỏ của cụm thi do 

đơn vị tổ chức thi cấp (nếu có) 

Bảng gốc   

6 CMND (2 bản) Photo công chứng   

7 Hộ khẩu (2 bản) Photo công chứng  

8 
10 tấm ảnh 4*6 và 02 ảnh 2*3 nền 

xanh 

Ghi rõ họ và tên, 

ngày tháng năm sinh 

phía sau 

 

 

Người nộp hồ sơ Người tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

  .................................................  ............................................  

 

Ghi chú (nếu có):  .......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 


