
 Địa chỉ: P. 001A, số 2C Phổ Quang, P. 2, 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://www.isfm.ufm.edu.vn 

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THOMPSON RIVERS (CANADA) 
 

Thông tin chương trình 

Tên ngành học:  

Kỳ nhập học:  Tháng: Năm:  
 

Lưu ý: Chúng tôi được quyền chuyển học viên qua kỳ nhập học kế tiếp nếu cảm thấy phù hợp.  

Thông tin học viên 

Họ và tên: Giới tính: 

Ngày tháng năm sinh: Điện thoại:   

Địa chỉ email: 

Địa chỉ: 

Thành phố: Tỉnh: 
 

Thông tin người giám hộ 1 

Họ và tên: Mối quan hệ:  

Điện thoại: Địa chỉ email:  

Địa chỉ: 

Thành phố: Tỉnh: 
 

Thông tin người giám hộ 2 

Họ và tên: Mối quan hệ:  

Điện thoại: Địa chỉ email:  

Địa chỉ: 

Thành phố: Tỉnh: 

 

Tình hình học vấn 

Tên trường Tỉnh / TP Năm học Loại bằng Ngày cấp bằng 

     

     

     
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 



Năng lực đầu vào 

Điểm trung bình 12: Điểm Toán 12: 

Điểm Tiếng Anh 12: Điểm IELTS:  

 

Giấy tờ đính kèm 

STT Văn bản Yêu cầu Đã nộp 

1 
Đơn đăng ký xét tuyển vào chương trình (đơn tiếng 

Việt và tiếng Anh theo mẫu của Trường cung cấp) 
Ký tên đầy đủ ◻ 

2 
Học bạ THPT (02 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 (02 bản) 

Công chứng dịch thuật sang tiếng 

Anh 
◻ 

4 Chứng chỉ IELTS (nếu có) Bản sao 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) 
Bản gốc ◻ 

6 
Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước của học viên (02 

bản) 
Bản sao công chứng ◻ 

7 Hộ khẩu (02 bản) Bản sao công chứng ◻ 

 

Điều khoản cam kết 
1. Qua quá trình tìm hiểu thông tin, tôi có nguyện vọng tham gia chương trình liên kết và chuyển tiếp du học giữa trường Đại 

học Tài chính – Marketing (Việt Nam) và trường Đại học Thompson Rivers (Canada). 

2. Tôi cam đoan những thông tin được khai trên đây là hoàn toàn chính xác. 

3. Tôi đồng ý cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân ở trên và chỉ định Công ty cổ phần Thông Tin Du Học (mã số đăng ký kinh 

doanh: 0315392181) là đại diện cho tôi để hỗ trợ tiếp nhận, đăng ký, và chuẩn bị những hồ sơ du học cần thiết cho chương 

trình học này cho đến khi tôi có các thông báo khác bằng văn bản. 

4. Tôi đồng ý phí ghi danh là không hoàn lại với mọi trường hợp. 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……  tháng …… năm 20…… 

Phụ huynh ký tên và xác nhận          Học viên ký tên 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiếp nhận ký tên 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN DU HỌC 

 

 

 

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING 
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