BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

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

Số HS: ………

GIẤY ĐĂNG KÝ ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
Họ và tên: ........................................................................................................ Ngày sinh:………/…………/19…………
Ngành đăng ký dự thi:……………………………..…….……..….. Điện thoại liên lạc:…………………………………
Điện thoại giải đáp thắc mắc: 39 300 072 - 39 300 372 - 39 307 696
Môn ôn thi (đánh dấu x vào môn chọn học ôn)
Môn 1
Môn 2
Môn 3
Nhập môn tin học
Cơ sở lập trình
Cơ sở dữ liệu

Thời gian ôn thi dự kiến: từ 19/04/2016
Stt

Ngành

1

Khoa học máy tính
Công nghệ kỹ thuật công
trình xây dựng
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Tài chính ngân hàng
Công nghệ sinh học

2
3
4
5
6

Toán

Sức bền vật liệu 1

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Toán

Quản trị học
Quản trị học
Quản trị học
Hóa đại cương

Bê tông 1

Marketing căn bản
Nguyên lý kế toán
Tiền tệ và ngân hàng
Sinh học đại cương
Tiếng Anh thương mại
Đọc - Viết (Hình
7 Ngôn ngữ Anh
Ngữ pháp
hoặc Phương pháp
thức Toefl PBT)
giảng dạy tiếng Anh
Chọn lớp ôn thi (đánh dấu x vào ô vuông): Lớp các buổi tối trong tuần
Lớp ngày thứ 7 và chủ nhật
Học phí ôn thi: 1.200.000 đồng / môn x …..… môn =…………………………………… đồng.
* Nếu số lượng lớp ôn dưới 20 người thì Anh/Chị sẽ được chuyển qua lớp khác theo sự xếp lớp của trường.
* Nếu không mở ngành thi, Anh/Chị vui lòng đến trường rút lại học phí ôn thi trước ngày thi tuyển sinh. Ngoài ra, học phí
ôn thi sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Ngày ………… tháng ……… năm 2016
Người đăng ký
(Ký & ghi rõ họ tên)
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