
 TRƯỜNG ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT 

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201) 

Họ và tên:  ...................................................... Ngày sinh: ...............................................  

Lớp:  ............................................................... Mã sinh viên:  .........................................  

Tổng điểm tổ hợp 3 môn thi THPT quốc gia: ...................... Điểm Toán: .......................  

Điểm tích lũy (hệ 10) học kỳ I năm học 2018 - 2019:  ....................................................  

Điện thoại:  ............................................. Email: ...............................................................  

Đăng ký học chuyên ngành đào tạo: Mỗi sinh viên đăng ký 06 nguyện vọng (NV) 

bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng (Mỗi chuyên ngành chỉ đăng ký cho 01 NV). 

TT 
Tên chuyên 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Tiêu chí 

xét tuyển 
NV1 NV2 NV3 NV4 NV5 NV6 

1 
Công nghệ Phần 

mềm 
130 

(Điểm Toán + 

Điểm tích lũy 

học kỳ I )/2 ≥ 6 

      

2 
Công nghệ Thông 

tin Địa học 
110 

Điểm tích lũy 

học kỳ I, lựa 

chọn từ cao 

xuống thấp. 

      

3 Hệ thống Thông tin 100 

Điểm tích lũy 

học kỳ I, lựa 

chọn từ cao 

xuống thấp. 

      

4 Khoa học Máy tính 120 

Điểm tích lũy 

học kỳ I, lựa 

chọn từ cao 

xuống thấp. 

      

5 Mạng máy tính 130 

Điểm tích lũy 

học kỳ I, ưu tiên 

lựa chọn từ cao 

xuống thấp. 

      

6 Tin học Kinh tế 120 

Điểm tích lũy 

học kỳ I, lựa 

chọn từ cao 

xuống thấp. 

      

 Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2019 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Lưu ý: 

- Ưu tiên xét tuyển theo nguyện vọng 1 và đạt tiêu chí 

của chuyên ngành; 

- Mỗi sinh viên chỉ đăng ký 01 bản; 

- Sinh viên nộp bản đăng ký cho lớp trưởng muộn nhất 

vào 10h thứ Ba ngày 04/6. Lớp trưởng thu và nộp cho 

Văn phòng Khoa vào 16h thứ Ba ngày 04/6. 


