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1. THÔNG TIN THÍ SINH
Họ và tên (chữ in hoa có dấu): .............................................................................. Giới tính:...................
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................ ................Dân tộc:.....................
Hộ khẩu:

.......................................................................................................
Mã tỉnh

Mã huyện

Địa chỉ liên lạc:..........................................................................................................................................
Số chứng minh nhân dân (hoặc số căn cước công dân): .........................................................................
Điện thoại: .................................................... Email:.................................................................................
Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường THPT (lớp 10): ...........................................................................
Tên trường THPT (lớp 11): ...........................................................................
Tên trường THPT (lớp 12): ...........................................................................
Học lực lớp 12: ................................... Hạnh kiểm lớp 12: ............................
Năm tốt nghiệp: .................................
Đối tượng ưu tiên:.............................. Khu vực: ............................................
2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Nguyện vọng 1:

Nguyện vọng 2:

Mã ngành: ........................ Tên ngành: ...............................

Mã ngành: ........................ Tên ngành: ................................

Mã tổ hợp xét tuyển: ...................

Mã tổ hợp xét tuyển: ...................

Cách xét:

Môn xét
tuyển

Xét 2 học kỳ

Xét 3 học kỳ

Xét 5 học kỳ

Xét 6 học kỳ

Điểm trung bình các môn học trong tổ
hợp xét tuyển theo từng kỳ
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2
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Môn xét
tuyển

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Xét 2 học kỳ

Xét 3 học kỳ

Xét 5 học kỳ

Xét 6 học kỳ

Điểm trung bình các môn học trong tổ
hợp xét tuyển theo từng kỳ
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm theo các quy định hiện hành.
……………., ngày … tháng … năm 2021.
Thí sinh ký, ghi rõ họ tên

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
1. Cách xét tuyển học bạ: Thí sinh có thể chọn 1 trong 4 cách sau:
 Cách 1: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (Xét 2 học kỳ)
Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:
Điểm môn Toán = (Tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 môn Toán)/2
Điểm môn Vật lí = (Tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 môn Vật lí)/2
Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 môn Hóa học)/2
Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên
 Cách 2: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 theo tổ hợp xét
tuyển (Xét 3 học kỳ)
Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:
Điểm môn Toán = (Tổng điểm 3 học kỳ môn Toán)/3
Điểm môn Vật lí = (Tổng điểm 3 học kỳ môn Vật lí)/3
Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm 3 học kỳ môn Hóa học)/3
Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên
 Cách 3: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 10, năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12
theo tổ hợp xét tuyển (Xét 5 học kỳ)
Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:
Điểm môn Toán = (Tổng điểm 5 học kỳ môn Toán)/5
Điểm môn Vật lí = (Tổng điểm 5 học kỳ môn Vật lí)/5
Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm 5 học kỳ môn Hóa học)/5
Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên
 Cách 4: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 theo tổ
hợp xét tuyển (Xét 6 học kỳ)
Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:
Điểm môn Toán = (Tổng điểm 6 học kỳ môn Toán)/6
Điểm môn Vật lí = (Tổng điểm 6 học kỳ môn Vật lí)/6
Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm 6 học kỳ môn Hóa học)/6
Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên
 Điểm các môn thành phần và điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân
 Điểm trúng tuyển là như nhau trong cùng một ngành và cùng một phương thức xét tuyển.
2. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển
a. Hồ sơ xét tuyển
 Phiếu đăng ký xét tuyển
 Bản photocopy (không cần công chứng) các giấy tờ sau:
o Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
o Học bạ THPT
o Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có thể bổ sung sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT)
o Bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước)
o Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)
b. Lệ phí xét tuyển: Miễn phí
3. Cách thức đăng ký xét tuyển
 Đăng ký Online tại website: www.tuyensinh.ttn.edu.vn
 Chuyển phát nhanh qua bưu điện
 Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Tây Nguyên
 Địa chỉ nộp hồ sơ:
Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Tây Nguyên,
Số 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0965.16.44.45
4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (dự kiến)
Đợt 1: Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 12/7/2021
Đợt 2: Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 28/7/2021
Đợt 3: Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 16/8/2021
Đợt 4: Từ ngày 17/8/2021 đến ngày 31/8/2021

