Số hồ sơ:

Mã:
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số :
Ảnh 3 x 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TB-ĐT

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20.....

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Họ và tên:...................................................... Ngày sinh:...................... Giới tính:

Nam

Nữ

Số CMND/TCC/GPLX/HC: ....................................Ngày cấp:......................Nơi cấp:.....................
Email: .................................. Điện thoại: .................................. Đăng kí thi ngày: ..........................
Đối tượng:

Tự do (không thuộc các đối
tượng trên)

SV chính quy chuyên ngành ngoại
ngữ của trường ĐHNN-ĐHQGHN
Học viên SĐH của ĐHQGHN

Ngoại ngữ:

ANH

NGA

PHÁP

ĐỨC*

NHẬT*

HÀN*

TRUNG

* Đức – Nhật – Hàn: chỉ dành cho sinh viên chính quy chuyên ngành ngoại ngữ (Đức – Nhật –
Hàn) của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thi Chuẩn Đầu ra C1

Trình độ:

A2

B1

B2

C1

Lưu ý: Các thông tin và kết quả thi bài thi của thí sinh có thể được sử dụng với mục đích nghiên cứu, thống kê
dữ liệu và cho các khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng của kỳ thi.
Tôi xác nhận đã đọc thông tin về kỳ thi và đồng ý với các điều khoản khi đăng ký. Tôi cam kết thực hiện
đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng thi.

XÁC NHẬN ĐÃ NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ THI

NGƯỜI NỘP ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

XÁC NHẬN ĐÃ NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Họ và tên:....................................................................
Ngày sinh:..................................................................
Lệ phí thi: .................................................................

Giới tính:
Nam
Nữ
Số CMND:...................................
Số hồ sơ: ......................................

Lưu ý: Các thông tin và kết quả thi bài thi của thí sinh có thể được sử dụng với mục đích nghiên cứu, thống kê
dữ liệu và cho các khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng của kỳ thi.
Tôi xác nhận đã đọc thông tin về kỳ thi và đồng ý với các điều khoản khi đăng ký. Tôi cam kết thực hiện
đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng thi.
- Thí sinh xem thông báo về kỳ thi tại Website: http://vstep.vn trong vòng 03 ngày trước ngày thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Giấy phép lái xe/Hộ chiếu để xuất trình vào phòng thi.
(Sinh viên; học viên sau đại học mang thêm thẻ sinh viên, thẻ học viên)

