
 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  Mã hồ sơ  

 

I. Thông tin thí sinh 
 

1. Họ và tên: ……………………………………; 2. Giới tính:  Nam  Nữ 

3. Ngày sinh: ................................ 4. Nơi sinh (huyện, tỉnh): ……………………………  

5. Số CCCD:  

        

        6. Điện thoại:.............................. .7. Zalo: ..................................8. Email: ............................................. 

9. Trường THPT: ..................................................................................................................................... 

10. Thông tin liên hệ (địa chỉ hiện tại):..................................................................................................... 

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

11. Họ tên Phụ huynh :…………………………………………; Điện thoại: ……………………........ 
 

II. Đăng ký xét tuyển 

Chương trình đào tạo CNTT chuẩn Quốc tế - APTECH (Thí sinh có thể chọn 1 trong 3 chuyên 

ngành để đăng ký xét tuyển) 

 

1.  Lập trình viên Quốc tế – ATECH 

 Chương trình đào tạo Lập trình viên Quốc tế (2 năm) 

        (Bằng ADSE - Advanced Diploma in Software Engineering, do Aptech - Ấn Độ cấp) 

 Chương trình song bằng: Bằng ADSE + Bằng Đại học CNTT (4,5 năm) 

        (Danh hiệu Kỹ sư, hệ Vừa làm vừa học do Đại học Cần Thơ cấp) 

 

2.  Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế – ARENA 

 Chương trình đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (2 năm) 

        (Bằng ADIM - Advanced Diploma in Multimedia, do Aptech - Ấn Độ cấp) 

 Chương trình song bằng: Bằng ADIM + Bằng Đại học CNTT (4,5 năm) 

        (Danh hiệu Kỹ sư, hệ Vừa làm vừa học do Đại học Cần Thơ cấp) 

 

3.  Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo và Máy học – ACN PRO 

 Chương trình đào tạo Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo và Máy học Quốc tế (1 năm) 

         (Bằng Professional Diploma in AI and Machine Learning – Aptech Ấn Độ cấp) 

 
 

 Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về việc này. 

 
 

                                                                                          …………, ngày       tháng       năm      

         Xác nhận của địa phương/ Trường THPT  Chữ ký thí sinh 

                                  (ghi rõ họ tên) 

 

            

 

 
Ảnh 

3x4 cm 


