BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Ảnh 4 x 6 cm
(mới chụp, không
quá 6 tháng trước
ngày đăng ký dự
thi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Ngoại ngữ: Tiếng Anh. Bậc*: ………………
Kỳ thi ngày: ………………………………..

Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………….
Dân tộc: ……………………. Giới tính: ...............
Ngày sinh: ………..………… Nơi sinh – Tỉnh (Ghi theo giấy khai sinh): ………………..
Số CMND/CCCD: ………………...... Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: …………………
Là (học sinh, sinh viên, viên chức, …): ……………………………………………………
Mã số sinh viên (nếu là SV Trường ĐHQN): ………………………………………………
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………… Email: ……………………………………………………
Tôi đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Quy Nhơn và xin cam
đoan những thông tin trên là đúng sự thật.
………………, ngày …… tháng …… năm ………
Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)

LƯU Ý:
- Thí sinh nộp: + 01 bản sao công chứng CMND/CCCD; Thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi
là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở).
+ 03 hình thẻ 4x6 chụp không quá 6 tháng – 01 hình dán vào đơn, 02 hình bỏ
vào bì hồ sơ (Ghi họ tên, ngày sinh vào mặt sau).
- Thí sinh ghi đầy đủ và chính xác thông tin trên Phiếu đăng ký, các thông tin này được sử dụng
để cấp chứng chỉ ngoại ngữ khi thí sinh đạt yêu cầu.
- Trung tâm không trả lại Hồ sơ đăng ký đã nộp.
- * Bậc 2, 3, 4, 5 (Tương đương cấp độ A2, B1, B2, C1 khung CEFR)
Hạn cuối nộp Hồ sơ dự thi: Trước ngày thi 02 tuần. Thông tin liên quan đến kỳ thi vui lòng xem
tại website: http://ttnn.qnu.edu.vn.

