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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
Tham gia chương trình dự bị tiếng Anh dành cho thí sinh có nguyện 

vọng học chương trình đại học bằng tiếng Anh 

 

Tôi tên: .......................................................................Ngày sinh: ......................................................... 

Số CMND: .................................................................Điện thoại: ......................................................... 

Đã đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh (chương trình chất lượng cao giảng 

dạy bằng tiếng Anh) 

Ngành:                                                                         Mã ngành: 

Kết quả kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào: …….………………………………………. 

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

Nên chưa đủ điều kiện tiếng Anh để nhập học chính thức chương trình đại học bằng tiếng Anh.  

      Sau khi tìm hiểu và được tư vấn, tôi đa ̃ nắm rõ đầy đủ thông tin và tự nguyện đăng ký tham gia 

chương trình dự bị tiếng Anh dành cho thí sinh có nguyện vọng học chương trình Chất lượng cao giảng 

dạy bằng tiếng Anh do tôi chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào theo yêu cầu tuyển sinh của Nhà Trường. 

Trong traṇg thái minh mâñ, sáng suốt, tư ̣nguyêṇ và đa ̃nghiên cứu kỹ nôị dung của Bản cam kết này, 

tôi cam kết trước Nhà trường rằng tôi đảm bảo thực hiện đúng các quy định của chương trình và của Nhà 

trường, bao gồm các nôị dung sau: 

1. Về tài chính: tôi cam kết thực hiện việc đóng học phí chương trình dự bị tiếng Anh theo đúng quy 

định của Nhà trường. 

2. Về yêu cầu Anh văn đầu vào: tôi hoàn toàn hiểu rằng để được tham gia chương trình Chất lượng 

cao giảng dạy bằng tiếng Anh và để đảm bảo có đủ năng lưc̣ để theo học Chương trình, người hoc̣ 

(sinh viên) cần phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên. Nếu chưa đạt được trình 

độ tiếng Anh theo quy định trên, tôi cam kết tham gia khóa học tiếng Anh dự bị theo quy định của 

Nhà trường. Tôi xác điṇh rằng viêc̣ tham gia khóa hoc̣ tiếng anh dự bị là nghıã vu ̣bắt buôc̣ nếu 

người hoc̣ chưa đaṭ trı̀nh đô ̣anh văn tối thiểu. Trách nhiêṃ này đươc̣ đăṭ ra nhằm đảm bảo trình độ 

ngoaị ngữ tối thiểu theo quy định trên và đủ điều kiện được công nhận chính thức vào Chương trình 

Chất lượng cao giảng dạy đại học bằng tiếng Anh.  

3. Về công nhận trúng tuyển và nhập học: tôi hiểu rõ và đồng ý rằng nếu tôi chưa đạt trình độ tiếng 

Anh theo quy định, nhưng tôi vẫn muốn theo học chương trình này, thì tôi phải chấp nhận “chỉ được 

công nhận trúng tuyển”, nhưng chưa có quyết định nhập học; và phải tham gia học dự bị tiếng Anh 

tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập học và 

công nhận là sinh viên”. 
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4. Về chuyển ngành hoặc thôi học: tôi hiểu rõ, đồng ý và tôi cam kết không khiếu naị nếu xảy ra 

trường hơp̣ đươc̣ dư ̣liêụ theo điều này. 

4.1. Sau 01 (một) năm học chương trình dự bị tiếng Anh, nếu tôi vẫn chưa đạt trình độ tiếng Anh 

tương đương IELTS 5.0 thì tôi sẽ xin xem xét được chuyển sang chương trình khác (nếu vẫn đảm 

bảo điều kiện tuyển sinh đầu vào của ngành/chương trình muốn chuyển sang) hoặc xin thôi học. 

4.2. Khi số lượng thí sinh được công nhận hoặc tiếp nhận nhập học vào ngành/chương trình tôi đã 

đăng ký xét tuyển nếu không đáp ứng đủ yêu cầu mở lớp theo quy định, tôi sẽ được xét chuyển 

sang ngành/chương trình khác (nếu vẫn đảm bảo điều kiện tuyển sinh đầu vào của ngành/chương 

trình muốn chuyển sang) hoặc phải bảo lưu kết quả tuyển sinh.  

5. Về quá trình học tập: tôi hiểu rõ rằng thời gian học tập chính thức chỉ được tính khi tôi đạt đủ điều 

kiện tiếng Anh theo quy định của Chương trình. Tôi cam kết đảm bảo việc học tập tuân thủ theo đúng 

quy điṇh của Nhà trường, thường xuyên báo cáo kết quả học tập cho gia đình để cùng phối hợp với 

Nhà trường trong việc theo dõi tình hình học tập của tôi và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan 

đến việc học tập nếu có phát sinh. Tôi đồng ý cho phép Nhà trường thông báo cho phu ̣huynh hoăc̣/và 

người thân về kết quả hoc̣ tâp̣ và các vấn đề khác phát sinh trong quá trı̀nh hoc̣ tâp̣ của bản thân. 

Thông tin Phu ̣huynh hoăc̣/và người thân như sau: 

- Ho ̣và tên:……………………………....................Quan hê ̣với người hoc̣:……………….………. 

- Điạ chı:̉……………………………………………………………………………………………… 

- Email:…………………………………………...…Số điêṇ thoaị:……………………………......... 

6. Về việc chấp hành nội quy, quy định của Nhà trường: tôi cam kết chấp hành theo đúng các nội 

quy, quy định của Nhà trường và chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật nếu có hành vi vi phạm.                                                                                  

 

 

 

 

Xác nhận của phụ huynh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
………………………………… 

 

Điện thoại: …………………………… 

 

Tp. Hồ Chı́ Minh, ngày …… tháng   năm 2019 

Người cam kết 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
………………………………… 

 

 


