PT

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

SBD

STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022-Đợt ......
(Thí sinh đăng ký qua Facebook: https://www.facebook.com/TruongDaihocTDTTBacNinh
sẽ được giảng viên gọi điện tư vấn, không phải đến trường nộp phiếu và hỗ trợ đến ngày nhập học)
Thí sinh không ghi vào các phần có khung viền đứt quãng. Điền trước thông tin từ mục 1-16 nếu đăng ký qua Facebook của Nhà trường
Đợt…… SP:  DT  TV: ………....….… Người thu: …………………………….………. Lệ phí: ……………/ 330.000 đ  Trực tiếp  Chuyển khoản

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên (Viết như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):………………………………..…………………………………………..…………
Giới tính (đánh dấu X vào ô):
Nam
Nữ
2.
3.

Ngày sinh (nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu):
ngày
tháng
năm
a. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):….……………………………….…..………… b. Dân tộc:….…………….………...……...…………

4.

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước CD (ghi mỗi chữ số vào 1 ô):

5.

Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã/phường, huyện/tquận, tỉnh/thành phố)

Mãtỉnh(Tp)

Mãhuyện(quận)

Mãxã (phường)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

6.

Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện/quận – tỉnh/thành và ghi mã tỉnh mã trường)

Năm lớp 12:….………………………………………...…...………………………………Mã tỉnh
Mã trường
7. Điện thoại thí sinh………...…...………… Email……………………………………… Điện thoại phụ huynh……………..…..…….
8. Địa chỉ gửi thư báo kết quả:………….……………………………...……...…...………………………………………...…...…………
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN
9.

Có kèm MC

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, không ưu tiên thì để trống

Không có

10. Khu vực tuyển sinh: ghi mã khu vực vào ô trống: KV1 ghi 1; KV2-NT ghi 2NT; KV2 ghi 2; KV3 ghi 3
Có kèm MC

11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi 4 số của năm tốt nghiệp vào ô):

Không có
Có kèm MC

12. Học bạ (cho phương thức 1: Xét kết quả năm học lớp 12 kết hợp thi Năng khiếu) (ĐiềnvàđánhdấuXvàoôtươngứng)
Toán
.

Điểm trung bình và xếp loại cả năm lớp 12
Ngữ văn Sinh học Giáo dục CD
Học lực
.

.

.

Giỏi

- Khá

- TB

-Yếu

Không có

Hạnh kiểm
Tốt

- Khá

- TB

-Yếu

13. Nguyện vọng xét tuyển (Khoanh tròn chỉ 1 lần cho mỗi nguyện vọng ở cột “Thứ tự nguyện vọng ưu tiên” và có thể trùng lặp ở cột “Mã tổ
hợp”. Được thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả điểm trung bình năm lớp 12).
Mã
ngành
7140206

Giáo dục thể chất

7810302

Huấn luyện thể thao

   

7810301

Quản lý TDTT

   

7729001

Y sinh học TDTT

   

Tên ngành

Thứ tự nguyện
vọng ưu tiên
   

Mã tổ hợp

T00

T01

T05

Các môn của tổ hợp

M08

T00: Toán + Sinh học + Năng khiếu 1
T01: Toán + Năng khiếu 2 + Năng khiếu 3
T05: Ngữ văn + Giáo dục CD + Năng khiếu 1
M08: Ngữ văn + Năng khiếu 2 + Năng khiếu 3
Năng khiếu 1: Bật xa (cm) + Chạy 100m (s)
Năng khiếu 2: Bật xa (cm)
Năng khiếu 3: Chạy 100m (s)

14. Đối tượng vận động viên được ưu tiên Miễn thi năng khiếu/Tuyển thẳng (Chỉ áp dụng đối với thí sinh
tốt nghiệp THPT năm 2022) (đánh dấu X vào ô ưu tiên cao nhất):
Kiện tướng hoặc tương đương

Tuyển thẳng
Có kèm MC

Không có
Ngày công nhận (được ưu tiên khi không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển): …..……/……..…/….………
15. Chuyên ngành (Gạch chân vào chuyên ngành lựa chọn; được thay đổi sau khi nhập học): Bắn súng; Bơi lội; Bóng bàn; Bóng

chuyền; Bóng đá; Bóng ném; Bóng rổ; Cầu lông; Cờ vua; Cờ tướng; Điền kinh; Golf; Quản lý TDTT; Quần vợt;
Thể dục; Boxing; Karatedo; Pencak Silat; Taekwondo; Judo; Vật; Y sinh học TDTT.

16. 02 ảnh cỡ 46 (chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ để làm thẻ dự thi môn Năng khiếu)
Mọi hình thức đăng ký nếu thiếu minh chứng (MC) mục 9, 11, 12, 14, 16 sẽ nộp vào ngày đến trường dự thi năng khiếu
Ngày ………… tháng ………… năm 2022
Người thu nhận hồ sơ
Chữ ký của thí sinh
(Ký, ghi rõ họ tên và đơn vị)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Có kèm MC
Không có

Phiếu đủ
Phiếu khuyết

