APPLICATION FORM
Please use CAPITAL LETTERS when completing this form
1. Personal information
Thông tin cá nhân
Please fill in your family name, middle name(s) and given name as stated in your ID
card/Passport
Ghi đúng họ, tên đệm, tên như trong Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
Family name/ Họ ______________________________________________________________
Middle name(s)/ Tên đệm _______________________________________________________
Given name/ Tên ______________________________________________________________
Date of birth (dd/mm/yyyy)
Gender
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Male/ Nam
Female/ Nữ
Other/ Khác
Nationality ___________________________________________________________________
Quốc tịch
Passport No (if any)
Expiry date of Passport
(dd/mm/yyyy)
Số hộ chiếu
Ngày hết hạn

2. Contact information
Thông tin liên lạc
Home Address/ Địa chỉ liên lạc __________________________________________________
____________________________________________________________________________
Telephone Number/ Số điện thoại ________________________________________________
Email _______________________________________________________________________
Emergency Contact / Thông tin người thân
Full Name/ Họ tên _____________________________________________________________
Relationship/ Quan hệ __________________________________________________________
Telephone Number/ Số điện thoại ________________________________________________
Email _______________________________________________________________________
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3. Academic records
Quá trình học tập
Names of High School Attended/ Tên trường THPT _________________________________
Study Location / Tỉnh hoặc thành phố _____________________________________________
Year of Graduation /Năm tốt nghiệp ______________________________________________
4. Registration for Program
Đăng ký chương trình học
Your First Language (Mother Tongue)/ Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn
English

Other ________________________________________________

Certificate of English language proficiency
Chứng chỉ tiếng Anh gần đây của bạn (nếu có)
Certificate of Vietnamese language proficiency
Chứng chỉ tiếng Việt gần đây của bạn (nếu có)

No

No

Yes

Level __________

Yes

Level __________

Program / Đăng ký chương trình học
Please choose ONE program only/Vui lòng chỉ chọn MỘT chương trình
Undergraduate Programs in Vietnamese language / Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
Undergraduate Programs in English language / Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
Undergraduate Programs in both Vietnamese and English language / Chương trình đào
tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Joint programs with international universities / Chương trình du học luân chuyển Campus
quốc tế
Vietnamese language Course/ Khóa học tiếng Việt
Proposed field of study/ Đăng ký ngành học ________________________________________
5. Applicant declaration
Thí sinh xác nhận
I confirm that the information I have provided on this application form is (to the best of my
knowledge) true, accurate, current and complete; and I agree to notify the University promptly if
any information contained on this application form should change, in order to keep it true, accurate,
current and complete.
I agree to the above terms and conditions.
Applicant’s signature
Thí sinh ký xác nhận

Full name: ________________________
Họ và tên
Date (dd/mm/yyyy) _________________
Ngày
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