
Ngày nộp: ___ / ___ / 20___

Họ tên ứng viên: __________________________________

Nguyện vọng đăng ký (check vào ô nguyện vọng tương ứng)

Các ứng viên tự điền vào các cột "Dành cho ứng viên" các loại giấy tờ đã có trong bộ hồ sơ.

STT
Dành cho

ứng viên

KCG

Hà Nội

▲1 □ □

▲2 □ □

▲3 □ □

▲4 □ □

▲5 □ □

▲6 □ □

▲7 □ □

▲8 □ □

9 □ □

10 □ □

11 □ □

12 □ □

13 □ □

14 □ □

15 □ □

16 □ □

17 □ □

18 □ □

19 □ □

20 □ □

21 □ □

22 □ □

23 □ □

+ □ □

+ □ □

+ □ □

+ □ □

* Các tài liệu cần kèm bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Phần dành cho KCG Hà Nội

Thư tiến cử của trường ĐH liên kết (theo form 4)

Thư tiến cử (form 04) /Recommendation Form

04 ảnh 3x4 (mới chụp trong 3 tháng)

Bản sao công chứng hộ chiếu của ứng viên

Giấy xác nhận của ngân hàng đã chuyển khoản phí xét tuyển

Các tài liệu tham khảo khác (bản sao, nếu có)

Đơn đăng ký học phí ưu đãi (form 7) /Scholarship application form

Giấy cam kết bảo lãnh tài chính * (form 6)

/Letter of Agreement Regarding Payment

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

Giấy chứng nhận thu nhập và nộp thuế trong 3 năm *

Giấy xác nhận nghề nghiệp và thu nhập của người bảo lãnh *

Tài liệu xác định quan hệ giữa ứng viên và người bảo lãnh
(ví dụ bản công chứng sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, ảnh gia đình…)

Bằng tốt nghiệp ĐH (Hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện tốt nghiệp) *

Đơn đăng ký dự bị thạc sỹ (form 8)

 Đăng ký theo dạng dự bị thạc sỹ  Nộp kèm các giấy tờ sau (không cần Form 7 ở trên)

Các giấy tờ chung

Đơn đề nghị thẩm tra tư cách đăng ký (form 5)

/Application for Pre-evaluation of Admission Credentials

DANH MỤC GIẤY TỜ NỘP ĐĂNG KÝ

Loại giấy tờ

□ Thạc sỹ    　　　　   □ Dự bị thạc sỹ    　　　　    □ Chuyển tiếp thạc sỹ

Đơn đăng ký (form 1) /Application for Admission

Bảng điểm bậc Đại học *

Đơn xin đăng ký học chuyển tiếp thạc sỹ (theo mẫu)

Bản sao công chứng sổ hộ khẩu cả gia đình

Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cấp học gần nhất *

Bài tiểu luận dưới 4000 chữ (bằng tiếng Anh hoặc Nhật)

Giấy khám sức khỏe (form 03) /Physical Examination Certificate

Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (Nhật/Anh)

Lý lịch công tác (nếu có) *

Phiếu dự thi có dán ảnh (form 2) /Examination Permit and Photo ID

Bài tự luận về bản thân và mục đích du học (bằng tiếng Anh hoặc Nhật)

 Đăng ký theo dạng chuyển tiếp thạc sỹ  Nộp kèm các giấy tờ sau

Bản kế hoạch nghiên cứu (đánh máy theo form chỉ định)


