BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ:…………………………………. MÃ NGÀNH: ……..……………
Họ tên thí sinh (IN HOA): ……………………………………………………….… Nam

□ Nữ □

Ngày sinh: …………………………………… Nơi sinh: .. ……………………………………………..
Ngành tốt nghiệp Đại học: ………………………………………Ngày cấp bằng TN:….……………….
Ngành tốt nghiệp Thạc sĩ: ………………………… ……………Ngày cấp bằng TN:….……………….
Cơ quan công tác: ………………………………………………. Điện thoại: ……………………..……
Địa chỉ gia đình: ..…………………………………………......………………………………………….
Điện thoại di động:………………………………….. Email: …………………………….......................
HỒ SƠ GỒM CÓ:
1

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) và Lý lịch khoa học (theo mẫu)

3

Giấy khai sinh (02 bản sao công chứng)

4

Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa

5

Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ; bảng điểm ĐH + ThS; văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại
ngữ theo qui định (02 bản sao công chứng, có đối chiếu bản gốc)

6

Bản sao bài báo, công trình đã công bố (nếu có)

7

Đề cương nghiên cứu

8

02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên (có xác nhận)

9

Giấy đồng ý của người dự kiến hướng dẫn hoặc của tập thể hướng dẫn (có xác nhận)

10

02 tấm ảnh (3 x 4) mới chụp, không đeo kính, ghi rõ họ tên ngày sinh ở mặt sau;
03 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

11

Giấy giới thiệu dự tuyển của cơ quan chủ quản (nếu là cán bộ viên chức nhà nước) hoặc
giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Lưu ý: - Khi nộp hồ sơ, mang theo bản chính văn bằng, bảng điểm để đối chiếu với bản sao;
U

U

- Chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ và đúng yêu cầu ghi ở trên; Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

Lâm Đồng, ngày…… tháng…… năm 201…
Số: ……………

KIỂM TRA & KÝ NHẬN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
Họ tên thí sinh (IN HOA): ……………………………………………………….… Nam

□ Nữ □

Ngày sinh: …………………………………… Nơi sinh: .. ……………………………………………..
Ngành tốt nghiệp Đại học: ………………………………………Ngày cấp bằng: ….….……………….
Ngành tốt nghiệp Thạc sĩ: ………………………… ……………Ngày cấp bằng: ….….……………….
Ngành đăng ký dự tuyển NCS: …………………………………Mã ngành: ….………………………..
Cơ quan công tác: ………………………………………………. Điện thoại: ……………………..……
Địa chỉ gia đình: ..…………………………………………......………………………………………….
Điện thoại di động:………………………………….. Email: …………………………….......................
HỒ SƠ GỒM CÓ:
1

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) và Lý lịch khoa học (theo mẫu)

3

Giấy khai sinh (02 bản sao công chứng)

4

Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa

5

Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ; bảng điểm ĐH + ThS; văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại
ngữ theo qui định (02 bản sao công chứng, có đối chiếu bản gốc)

6

Bản sao bài báo, công trình đã công bố (nếu có)

7

Đề cương nghiên cứu

8

Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên (có xác nhận)

9

Giấy đồng ý của người dự kiến hướng dẫn hoặc của tập thể hướng dẫn (có xác nhận)

10

02 tấm ảnh (3 x 4) mới chụp, không đeo kính, ghi rõ họ tên ngày sinh ở mặt sau;
03 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

11

Giấy giới thiệu dự tuyển của cơ quan chủ quản (nếu là cán bộ viên chức nhà nước) hoặc
giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Lưu ý: - Thí sinh đọc kỹ Thông báo tuyển sinh khi làm hồ sơ; Hồ sơ dự tuyển đã nộp, không hoàn trả lại.
- Thí sinh giữ Phiếu này để đối chiếu khi cần thiết.
U

U

Lâm Đồng, ngày…… tháng…… năm 201…
Số: ……………

KIỂM TRA & KÝ NHẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
B
0

B
2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
B
1

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 20….
Kính gửi: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT.
Họ và tên (viết chữ in hoa): ............................................ 2. Giới tính: ................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................. 4. Nơi sinh: .................................
Cơ quan công tác hiện nay: ..................................................................................................
Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................................
Đối tượng dự thi: Thí sinh tự do: 
Cơ quan cử: 
Năm bắt đầu công tác: ...................Chuyên môn : …….…………. Chức vụ: .....................
Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: ................................................ Loại: ........................
Hệ: .................. Tại trường: ................................................................ Năm: .......................
10. Văn bằng Thạc sĩ: Tốt nghiệp chuyên ngành: ......................................................................
Ngành: ..........................Tại trường: .................................................. Năm: .......................
11. Số lượng bài báo khoa học đã công bố: ...............................................................................
12. Bổ túc kiến thức (nếu có): Đã hoàn thành  Chưa hoàn thành 
13. Đối tượng ưu tiên: Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, miền núi,
hải đảo ; Thương binh, bệnh binh ; Con liệt sĩ ; Anh hùng ; Dân tộc thiểu số vùng
khó khăn ; Con nạn nhân chất độc da cam .
14. Chuyên ngành đăng ký dự thi: ...................................................... Mã số: .........................
15. Các môn thi: (Cần ghi rõ môn thi được miễn, nếu có)
Môn cơ bản: ..........................................................................................................................
Môn cơ sở: ............................................................................................................................
Môn chuyên ngành (NCS): ..................................................................................................
Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh
16. Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Điện thoại (CQ): ....................................................... (NR): .................................................
(Di động): ............................................................................................................

1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Xác nhận của cơ quan hiện đang công tác
(Hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú,
nếu là thí sinh tự do)

……… , ngày………tháng………năm 20…
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
B
0

B
2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
B
1

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 20….
Kính gửi: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT.
Họ và tên (viết chữ in hoa): ............................................ 2. Giới tính: ................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................. 4. Nơi sinh: .................................
Cơ quan công tác hiện nay: ..................................................................................................
Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................................
Đối tượng dự thi: Thí sinh tự do: 
Cơ quan cử: 
Năm bắt đầu công tác: ...................Chuyên môn : …….…………. Chức vụ: .....................
Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: ................................................ Loại: ........................
Hệ: .................. Tại trường: ................................................................ Năm: .......................
10. Văn bằng Thạc sĩ: Tốt nghiệp chuyên ngành: ......................................................................
Ngành: ..........................Tại trường: .................................................. Năm: .......................
11. Số lượng bài báo khoa học đã công bố: ...............................................................................
12. Bổ túc kiến thức (nếu có): Đã hoàn thành  Chưa hoàn thành 
13. Đối tượng ưu tiên: Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, miền núi,
hải đảo ; Thương binh, bệnh binh ; Con liệt sĩ ; Anh hùng ; Dân tộc thiểu số vùng
khó khăn ; Con nạn nhân chất độc da cam .
14. Chuyên ngành đăng ký dự thi: ...................................................... Mã số: .........................
15. Các môn thi: (Cần ghi rõ môn thi được miễn, nếu có)
Môn cơ bản: ..........................................................................................................................
Môn cơ sở: ............................................................................................................................
Môn chuyên ngành (NCS): ..................................................................................................
Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh
16. Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Điện thoại (CQ): ....................................................... (NR): .................................................
(Di động): ............................................................................................................

1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Xác nhận của cơ quan hiện đang công tác
(Hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú,
nếu là thí sinh tự do)

……… , ngày………tháng………năm 20…
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
0B

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1B

SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I. LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên:.............................................................. Nam, Nữ: .........................................
2. Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................................
3. Nơi sinh: ...................................................... ...................................................................
4. Hộ khẩu thường trú: ..................................... ...................................................................
5. Dân tộc: ................................................................... Tôn giáo: ......................................
6. Trình độ học vấn: .............................................................................................................
7. Ngày vào Đoàn TNCS HCM: ..........................................................................................
8. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ...............................................................................
Ngày chính thức: ...............................................................................
9. Quá trình công tác của bản thân: .....................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
PHẦN II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
10. Họ và tên Cha: .................................................... Năm sinh: .....................................
Nghề nghiệp: ...............................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................
11. Họ và tên Mẹ: ..................................................... Năm sinh: .....................................
Nghề nghiệp: ...............................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................

12. Họ và tên Vợ (Chồng): ....................................... Năm sinh: .....................................
Nghề nghiệp: ...............................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................
13. Họ và tên các con: (Tuổi? Làm gì? Ở đâu?) ...............................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
14. Họ và tên các Anh, Chị, Em ruột: (Tuổi? Làm gì? Ở đâu?) .......................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trên đây của tôi là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì
sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhận xét của cơ quan hiện đang công tác

(Hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú,
nếu là thí sinh tự do)

……… , ngày………tháng………năm 20…
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
0B

1B

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(của thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh)

I. Lịch sử bản thân:
1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ................................ 2. Nam, Nữ: .....................................
3. Ngày tháng năm sinh:.....................................................................................................
4. Nơi sinh: ........................................................................................................................
5. Dân tộc: ............................................................. 6. Tôn giáo: .......................................
7. Nơi công tác hiện nay: ..................................................................................................
8. Chức vụ, nghề nghiệp: ..................................................................................................
9. Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
II. Quá trình đào tạo:
A. Đại học:
Loại hình đào tạo (chính quy, chuyên tu, tại chức, mở rộng): ....................................
Thời gian đào tạo: từ .................................... đến ......................................................
Cơ sở đào tạo: .............................................................................................................
Ngành học: ..................................................................................................................
Xếp loại tốt nghiệp: .....................................................................................................
Ngày cấp bằng tốt nghiệp: ...........................................................................................
Trình độ ngoại ngữ: .....................................................................................................
......................................................................................................................................
B. Sau đại học:
Thời gian đào tạo: từ .................................... đến ......................................................
Cơ sở đào tạo: .............................................................................................................
Chuyên ngành: ............................................................................................................
Ngày cấp bằng tốt nghiệp: ..........................................................................................
Trình độ ngoại ngữ: .....................................................................................................
......................................................................................................................................
Các chứng chỉ sau đại học: .........................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

III. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi học Đại học đến nay):
Ngày tháng năm

Học tập hay làm gì

Ở đâu

Giữ chức vụ gì

IV. Kết quả hoạt động khoa học (bài báo khoa học, đề tài NCKH, giải thưởng
khoa học các cấp, tham gia các hội nghị khoa học, ...):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trên đây của tôi là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì
sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận của cơ quan hiện đang công tác

……… , ngày………tháng………năm 20…
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

