FTU REGISTRATION FORM
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC
Đơn đăng ký học này sử dụng cho sinh viên đăng ký vào chương trình Cử nhân
và Thạc sỹ liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài do Trung tâm Phát triển
Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Photo
(Ảnh)
3x4

This application form is applied for students register for Bachelor and Master Joint training
program between Foreign Trade University and foreign partner Universities, operated and
managed by Centre for International Development, Foreign Trade University.

Đánh dấu vào chương trình học đăng ký:
! Executive MBA (Hawaii)
! MSc in Finance - Treasury (Rennes 1)

Họ và tên:

! BA (Hons) International Financial Services (LMET-UK)
! BA Business Administration (SolBridge – Korea)

Mã sinh viên (nếu có)

Full name

Student Identification Number (if available)

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Giới tính:

Date of birth

Place of birth

Gender

Hộ khẩu thường trú:
Resident address

Địa chỉ hiện tại:
Current address

Điện thoại cố định:

Di động:

Land line

Cell phone

Email:
Email

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

ID card/Passport No.

Date of issue

Place of issue

Trong trường hợp khẩn cấp thì liên hệ với ai, ở đâu?
Contact in case of emergency

Hiện là học sinh trường:
Name of current school

Chứng chỉ tiếng Anh

!IELTS

English Certificates

!TOEFL

TOEIC

!Khác (ghi rõ:
Other (specify:

Kết quả:

Ngày thi (hoặc dự kiến):

Giải quốc gia/quốc tế:

Score

Date/ Expected date

International/national prizes

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi
cam kết nhập học chương trình cấp bằng đại học liên kết quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh. Tôi cam kết tự
nguyện đóng học phí theo yêu cầu của chương trình học. Tôi xin tuân thủ mọi quy định của Nhà trường.
(I declare that the information submitted in this form is correct to the best of my knowledge. I, the undersigned,
confirm I will attend the admitted English taught programs. I agree to pay the required tuition fee and to be bound
by all rules and regulations of the University.)

Chữ ký/Signature

Ngày/Date

Thí sinh không điền vào phần này/For internal use only
App No.
Student Reg No.
English Status
Pending
!OK

Liên hệ: Trung tâm Phát triển Quốc tế, A1205 Tầng 12, Nhà A, Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Hà Nội.
E-mail: cid@ftu.edu.vn, Web: http://cid.ftu.edu.vn, Tel: +84.4 32595155, 3259 5154 (máy lẻ: 398,453)

