MÃ HỒ SƠ

(Mục này do trường UMT ghi)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG NĂM 2022
Loại học bổng:

Ảnh màu 3x4

Global

Unique

Makers

Thinkers

Ngành đăng ký xét tuyển:
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên học sinh (in hoa):
Ngày sinh:

Nam

/

/

Nơi sinh:

/

/

Nơi cấp:

Nữ

Số CMND/CCCD:
Ngày cấp:
Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Email:

I. THÔNG TIN HỌC TẬP
Học sinh lớp:

Trường THPT:

Địa chỉ trường THPT:
Quận/Huyện:

Tỉnh/TP:

Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô, ví dụ: 2022)
Kết quả học tập THPT:
Kết quả học tập

Cả năm lớp 10

Cả năm lớp 11

Học kỳ I lớp 12

Điểm trung bình

,

,

,

Các thành tích học tập khác (liệt kê ngắn gọn, nếu có):

TR ƯỜN G ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đường 60CL, Khu đô thị Cát Lái, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM

+84 28 3535 9119

tuyensinh@umt.edu.vn

tuyensinh.umt.edu.vn

Các thành tích trong hoạt động xã hội, ngoại khóa, cộng đồng (liệt kê ngắn gọn, nếu có):

Các năng khiếu đặc biệt (liệt kê ngắn gọn, nếu có):

Hoàn cảnh gia đình (chỉ ghi những nội dung chính, chi tiết trình bày ở Thư tự giới thiệu):

Tôi xin cam đoan những thông tin trong hồ sơ đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu
hoàn toàn trách nhiệm.
......, ngày.... tháng .... năm 20….
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thí sinh nộp hồ sơ:
Cách 1: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại một trong hai địa chỉ:
Văn phòng Tư vấn Tuyển sinh
Trường Đại học Quản lý và Công Nghệ TP. HCM (UMT)
Địa chỉ: Số 240 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Phòng Hướng nghiệp và Tuyển sinh
Trường Đại học Quản lý và Công Nghệ TP. HCM (UMT)
Địa chỉ: 11 Đường số 35 - CL, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
(Bìa hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển Học bổng năm 2022”)
Cách 2:

hocbong@umt.edu.vn
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HƯỚNG DẪN
HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG NĂM 2022
Để chuẩn bị bộ hồ sơ Dự tuyển Học bổng năm 2022 đầy đủ, đáp ứng yêu cầu,
thí sinh cần thực hiện theo các hướng dẫn sau:
» Bước 1: Xem Thông báo xét cấp học bổng đối với tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022.
Đọc kỹ đối tượng và điều kiện dự tuyển, đặc biệt xem Điều kiện xét ưu tiên để xác định mình
phù hợp loại học bổng nào.
» Bước 2: Chuẩn bị bộ hồ sơ dự tuyển học bổng đầy đủ, gồm:
STT

1

Hồ sơ

Hình thức

01 Phiếu đăng ký dự tuyển học bổng năm 2022
Yêu cầu:
- Điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu, có dán ảnh 3x4.
- Thành tích học tập khác, hoạt động ngoại khóa, năng khiếu, hoàn cảnh
gia đình,…chỉ cần liệt kê ngắn gọn. Chi tiết nằm trong Thư tự giới thiệu.

Theo mẫu

2

01 Thư tự giới thiệu bản thân
Gợi ý:
- Nêu rõ hoàn cảnh gia đình, mục tiêu học tập, nghề nghiệp và lý do
chọn ngành học và Trường UMT để thực hiện mục tiêu;
- Các thành tích khác (dù không có minh chứng cũng nên trình bày);
- Uớc mơ, ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp, mong muốn thực hiện cho
tương lai (ghi rõ, nếu có);
- Việc thực hiện hoài bão sẽ đóng góp được gì cho gia đình và xã hội.

3

01 bản sao học bạ THPT có điểm số cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I
lớp 12.
Các giấy tờ chứng nhận thành tích học tập khác (nếu có): huy chương,
bằng khen, giấy khen.

Bản sao

4

01 bản sao các giấy tờ minh chứng về hoàn cảnh gia đình khó khăn;
hoặc sổ hộ nghèo/cận nghèo; hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn
của địa phương cấp phường/xã; hoặc hồ sơ minh chứng khác (nếu có).

Bản sao

5

Các hồ sơ minh chứng khác (nếu có): hoạt động ngoại khóa,
hoạt động cộng đồng.

Bản sao

- Viết tay hoặc đánh
máy trên khổ A4.
- Chú ý phần trình bày,
tránh sai lỗi chính tả.
- Chữ viết tay cần rõ.

(*) Bản sao không cần công chứng. Thí sinh tự chịu trách nhiệm với các thông tin cung cấp là đúng sự thật.
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HƯỚNG DẪN
HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG NĂM 2022
» Bước 3: Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn. Thí sinh theo dõi và thực hiện theo Thông báo
xét cấp học bổng của trường.
» Bước 4: Tham dự phỏng vấn (trực tuyến hoặc trực tiếp) theo lịch của Hội đồng học bổng.
» Bước 5: Theo dõi kết quả xét cấp Học bổng trên www.umt.edu.vn.
và www.tuyensinh.umt.edu.vn. Thí sinh được cấp học bổng cần nhập học đúng hạn.

Trong quá trình điền hồ sơ học bổng, khi cần tư vấn các thí sinh có thể liên hệ:
Văn phòng Tư vấn tuyển sinh, Phòng Hướng nghiệp và Tuyển sinh
» Địa chỉ: 240 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
hoặc Số 11, đường số 35 – CL, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
» Điện thoại: 028 3535 9119
» Email: tuyensinh@umt.edu.vn

Chúc các bạn thành công!

TR ƯỜN G ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đường 60CL, Khu đô thị Cát Lái, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM

+84 28 3535 9119

tuyensinh@umt.edu.vn

tuyensinh.umt.edu.vn

