PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀI HẠN
HỆ CHÍNH QUY 2022

Ảnh 3x4

I. THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ và tên:
Ngày sinh:

Giới tính:

Nam

Nữ

Khác

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:

Email:

Người liên hệ khi cần:
Mối quan hệ với học viên:
Số điện thoại của người liên hệ:
Địa chỉ:

II. ĐỐI TƯỢNG NHẬP HỌC
Đối tượng 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đối tượng 2: Sinh viên Đại học/Cao đẳng
Đối tượng 3: Người đi làm
Đối tượng 4: Bộ đội xuất ngũ
Đối tượng 5: Khác

III. ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH HỌC
Lập trình Phần mềm (Phát triển Phần mềm Full-stack)
Lập trình Game (Phát triển Game)
Thiết kế đồ họa
Thiết kế 3D (Dựng hình 3D)
Hoạt hình 3D (Diễn hoạt 3D)
Digital Marketing (Tiếp thị Kỹ thuật số)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THIẾT KẾ VTC (VTC ACADEMY)

vtc.edu.vn

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC BAO GỒM
Phiếu đăng ký nhập học chương trình đào tạo dài hạn hệ chính quy 2022
Giấy báo trúng tuyển
01 bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có thể nộp Giấy xác nhận điểm tổng kết học kỳ 1
lớp 12 đạt từ 5.0 trở lên của trường THPT đang học nếu chưa tốt nghiệp THPT tại thời điểm đăng ký) (Đối tượng 1, 2, 3)
Giấy xác nhận đang là sinh viên của trường Cao đẳng, Đại học đang học (Đối tượng 2)
02 bản sao chứng thực Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu

04 ảnh 3x4 (cho vào phong bì, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ra mặt sau ảnh và ngoài phong bì)
01 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương, trường học hoặc đơn vị công tác)
Phiếu thu học phí (do VTC Academy cấp)
Bảng kế hoạch học phí chi tiết (do VTC Academy cấp, có ký xác nhận của thí sinh)

V. CAM KẾT CỦA HỌC VIÊN
Tôi cam đoan những thông tin được đăng ký ở trên là hoàn toàn chính xác. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung đồng thời cam kết nghiêm túc tuân thủ các quy định, chính sách của VTC Academy.
ngày

tháng

Xác nhận của Cán bộ tuyển sinh

năm

Học viên

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

VI. BẠN BIẾT ĐẾN VTC ACADEMY TỪ ĐÂU?
Chương trình hướng nghiệp trực tuyến
Facebook
Website VTC Academy: vtc.edu.vn

|

tuyensinh.vtc.edu.vn

|

hocbong.vtc.edu.vn

Các trang thông tin điện tử, báo online, website khác:
Bạn bè giới thiệu
Khác:

PHẦN DÀNH CHO VTC ACADEMY
Số lần đóng học phí:

1 lần

2 lần

Mức ưu đãi áp dụng:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THIẾT KẾ VTC (VTC ACADEMY)

4 lần

Xác nhận của Giám đốc chi nhánh
(ký, ghi rõ họ tên)

vtc.edu.vn

