BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Ảnh
3x4
(cm)

PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN

Dùng cho sinh viên chính quy tập trung Đại học  / Cao đẳng 

LƯU Ý:
Sinh viên cần đọc kỹ trước khi điền phiếu thông tin sinh viên;
Khai thật đầy đủ và chính xác các yêu cầu của phiếu thông tin sinh viên;
Người nhận hồ sơ chỉ nhận khi bản khai đã được điền đầy đủ và chính xác.

Số báo danh (đăng ký dự thi):



Ngành nhập học:---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Đại học:  / Cao đẳng: 
Họ tên sinh viên: ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Nam:  / Nữ: 
Ngày sinh: ------------------------------------------------- Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố): -------------------- ------------------------------------------------------------Quê quán: ------------------------------------------------- Dân tộc:----------------------------------------------------------Tôn giáo: ------------------------------------------Chứng minh nhân dân số: ----------------------------------------------------------- Nơi cấp: ---------------------------------------------------------------------------------Ngày vào Đoàn: ------------------------------------------------------------------------------ Ngày vào Đảng: ------------------------------------------------------------------Họ tên Cha: ------------------------------------------------------------------------------------- Mất/Sống: ----------------------------------------------------------------------------Nghề nghiệp – chức vụ: ---------------------------------------------------------------- Điện thoại: ----------------------------------------------------------------------------Nơi ở hiện tại: ----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------Họ tên Mẹ: -------------------------------------------------------------------------------------- Mất/Sống: -----------------------------------------------------------------------------Nghề nghiệp – chức vụ: ---------------------------------------------------------------- Điện thoại: ----------------------------------------------------------------------------Nơi ở hiện tại: ----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------Kết quả xếp loại các năm học trung học phổ thông: (Ghi theo học bạ – Không ghi năm học lưu ban)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh:  Pháp:  Nhật:  Đức:  Hoa:  Khác:  Số năm học ngoại ngữ: --------------------Tên trường THPT đã theo học lớp 12: ------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------Xếp loại học tập
Lớp
Năm học
Xếp loại hạnh kiểm
Điểm trung bình
Xếp loại
Lớp 10
------------------ - -----------------Lớp 11
------------------ - -----------------Lớp 12
------------------ - -----------------Hệ tốt nghiệp: THPT:  THN:  BTVH:  Khác: 
Năm tốt nghiệp: -----------------------------Điểm trung bình tốt nghiệp: ------------------- Xếp loại tốt nghiệp:------------------------------------Số hiệu bằng: ----------------------------------Tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ Sài gòn:
Ưu tiên tuyển sinh: Khu vực – Vùng miền: ------------------------------------------------------------------Đối tượng ưu tiên: -------------------------Nhập học theo diện:

- Xét tuyển:



- Chuyển trường:

.

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia:



- Xét tuyển Học bạ Lớp 12:





- Chuyển từ Trường: -----------------------------------------------------------------------------

.

.

.

Điểm tuyển sinh: Môn 1:
Môn 2:
Môn 3:
Điểm tổng:
Khi cần thiết nhà trường có thể liên lạc với sinh viên theo địa chỉ:
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại : --------------------------------------------------------Số nhà, đường phố: ------------------------------------------------------------------------------------------- Phường (Xã): ---------------------------------------------------Quận (Huyện): --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thành phố (Tỉnh): ------------------------------------------Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại : --------------------------------------------------------Số nhà, đường phố: ------------------------------------------------------------------------------------------- Phường (Xã): ---------------------------------------------------Quận (Huyện): --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thành phố (Tỉnh): ------------------------------------------Địa chỉ Email: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Di động: -------------------------------------------------------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày ------------- tháng ------------- năm ------------Sinh viên ký và ghi rõ họ tên

