VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC
FRENCH UNIVERSITY POLE
Office 706 - Headquarters of VNU-HCM
Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC
Tel: 08 372 42 169 - Fax: 08 372 42 166
Email: info@pufhcm.edu.vn
Website: www.pufhcm.edu.vn

MASTER APPLICATION FORM
Candidate’s full name: ……………………………………………………………………………………………
Photo
(3x4cm)

Academic program:
 Master of Economics & Trade
 Master of Computer Science (Major in Software Engineering)
 Master of Computer Science (Major in Networking)

Class-hour:

 Daylight time

 Evening & weekend time

Year:

 Year 1 - M1

 Year 2 - M2

Requirements with this application:
 05 photos 3x4cm (including 01 photo pasted on the application form)
 02 certified copies of ID card
 01 curriculum vitae
 01 certified translation of Bachelor degree & transcript
 Letters of recommendation by lecturers of the university and/or by representatives of the company
you are working
 01 certified translation of language diplomas (optional)
 01 certified translations of the certificates of other academic courses you have participated (optional)
 Bank receipt of application fee: 500.000VND

* All information in application form must be given in BLOCK CAPITALS.
* All required papers must be sorted following the order above.
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PERSONAL INFORMATION
Last name:
Gender:

First Name:
 Male

 Female

Middle name:

Marital status:

Nationality:

Ethnic:

Date of birth:

Place of birth:

ID number:

Date issued:

 Single

 Married

Place issued:

Permanent address:
Personal address:
Telephone number:

Mobile number:

Email:
Company/Organization you are working:
Address:
Telephone number:

Website:

Department:
Position:
What did you do/study last year? Where?

EDUCATION
Duration

Institute (Name, City)

Degree/Diploma

Grade

From ........ Highschool: .........................................................................
to ............. City: ....................................................................................

Baccalaureate

…………

From ........ University: ..........................................................................
to ............. City: ....................................................................................

Bachelor of ............................

…………

From ........
to .............
From ........
to .............
From ........
to .............
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Other training courses (including non-degree courses) you have participate:

Foreign Language proficiency:

English:

 Fluently

 Basic

 Nil

French:

 Fluently

 Basic

 Nil

Other:

……………………………………………………

Foreign language diploma achieved (within 24 months):
Date of test:
Total score:

Components: Listening:

Speaking:

Reading:

Writing:

PROFESSIONAL EXPERIENCES
Duration

Organization/Company

Department & Position

From ............. Name: .............................................................
to .................. .........................................................................
City: ................................................................
.........................................................................

Department: .............................................................
..................................................................................
Position: ...................................................................
..................................................................................

From .............
to ..................

From .............
to ..................

From .............
to ..................

APPLICATION LETTER
Please indicate your motivation of choosing this major. (Maximum 10 lines)
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(Province/City) ……………………………....., (Date) ………………………………….
Applicant’s signature
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HƯỚNG DẪN THÍ SINH CÁCH LÀM HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 Thí sinh điền hồ sơ bằng tiếng Anh
 Tất cả các thông tin phải được viết bằng CHỮ IN HOA trừ bài viết tự giới thiệu (Application letter)
 Những giấy tờ đính kèm hồ sơ gồm có:
1. 05 tấm hình 3x4cm
2. 02 bản sao y CMND
3. 01 bản CV
4. 01 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học
5. Thư giới thiệu của giảng viên trường đại học mà ứng viên đã theo học và/hoặc của người đại
diện cơ quan ứng viên đang công tác
6. 01 bản dịch công chứng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
7. 01 bản dịch công chứng giấy chứng nhận tham gia các khóa học khác (nếu có)
8. Biên lai nộp lệ phí dự tuyển 500.000 VNĐ
 Những giấy tờ đính kèm hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tự như trên
 Thí sinh có thể nộp lệ phí dự tuyển trực tiếp tại văn phòng hoặc chuyển khoản qua ngân hàng
-

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Đại học Pháp - Đại Học Quốc Gia TP. HCM

-

Tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn

-

Số tài khoản: 314 10000 199 914

-

Nội dung nộp tiền: Nộp lệ phí dự tuyển năm học 2017-2018 cho thí sinh <họ tên>

 Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại văn phòng hoặc nộp qua đường bưu điện tới địa chỉ: Trung tâm Đại
học Pháp – ĐHQG TP.HCM, Phòng 706, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
 Hồ sơ và lệ phí dự tuyển sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức
 Mọi thắc mắc trong quá trình làm hồ sơ xin vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 372 42 169 để được
tư vấn thêm

Bạn biết đến Trung tâm Đại học Pháp – ĐHQG TP.HCM qua kênh thông tin nào?
 Báo đài

 Hội thảo thông tin

 Facebook

 Chương trình Tư vấn tuyển sinh tại trường THPT

 Bạn bè/Người thân

 Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ
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