
 

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO 

THEO KHUNG NLNN 6     D NG  HO VIỆT NAM TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠ  SĨ 

   

Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………… .Giới tính: ………….. 

Ngày sinh: …………………. Nơi sinh (viết tên tỉnh hoặc thành phố) ………………………... 

CMND/CCCD: ……………………..Ngày cấp: ………………Nơi cấp: …………………….. 

Dân tộc: ………………………..Địa chỉ: …………………………………………………….... 

Quê quán: ………………………………………………………………………..…………….. 

Email: ………………………………………....……Số ĐT liên lạc: …………………………. 

Là (sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, …)………………………………………………………………. 

Nơi công tác / học tập: ………………………………………....……………………………………………… 

Đ ng       thi ngày …...... tháng ........ n    02…... 

Đánh giá n ng l c ngoại ngữ đầu vào bậc ........... theo Khung n ng l c ngoại ngữ    ậc   ng cho  i t Na  

trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng. 

 

 Ngày      tháng      năm  202…... 

 N       ậ      

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

…………..., ngày      tháng       năm  202…... 

 T í s     ă   kí dự thi 

    (Ký và ghi rõ họ tên)    

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L u ý : 

 PHIẾU DỰ THI PHẢI DO  H NH TH  SINH ĐI N ĐẦ  ĐỦ TH NG TIN V  K  T N. 

 Khi đ ng  í thi nộp 1 bản sao công chứng Chứng minh nhân dân  / Th  c n c ớc công   n c  thị th c. 

 Khi đến d  thi thí sinh phải mang theo Chứng  inh nh n   n / Th  c n c ớc công   n. 

 Thí sinh  hông đ  c  ang đến  hu v c thi đi n thoại  i động, các thiết  ị thu phát s ng  hác, các vật   ng thiết  ị  hác,  ể 

cả đ ng h  đeo tay. 

 Thí sinh xem danh sách, số báo danh, phòng thi và các thông tin khác về kì thi tại website   
                     

  

Số hồ s  :  

 

Ảnh 3x4 

(không quá 

3 tháng) 

 

Ảnh 3x4 

(không quá 

3 tháng) 

 

Ảnh 3x4 

(không quá 

3 tháng) 

http://vstep.ufl.udn.vn

http://ufl.udn.vn/
http://ufl.udn.vn/huongdanvstep



