MOTIVATION LETTER
What do you expect from us and our program? (100 words)

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

HƯỚNG DẪN THÍ SINH CÁCH LÀM HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 Thí sinh điền hồ sơ bằng tiếng Anh
 Tất cả các thông tin phải được viết bằng CHỮ IN HOA trừ 02 bài
viết tự giới thiệu (Motivation letter)
 Những giấy tờ đính kèm hồ sơ gồm có:

FRENCH UNIVERSITY POLE
Tel: 08 372 42 169 - Fax: 08 372 42 166
Email: info@pufhcm.edu.vn
Website: www.pufhcm.edu.vn
Add 1: Headquartes of VNU-HCM, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist, HCMC
Add 2: 10-12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC

1. 05 tấm hình 3x4cm
2. 02 bản sao y CMND
3. 01 bản dịch công chứng học bạ 3 năm bậc THPT
4. 01 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)

APPLICATION FORM
BACHELOR OF LAW - ECONOMICS - MANAGEMENT

5. 01 bản dịch công chứng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
6. 01 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đại

 Year 1 - L1

 Year 2 - L2

 Year 3 - L3

học (nếu có)
7. 01 bản dịch công chứng giấy khen Học sinh giỏi Quốc gia hoặc
Quốc tế (nếu có)
8. Biên lai nộp lệ phí dự tuyển 500.000 VNĐ
 Những giấy tờ đính kèm hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tự

Photo

như trên
 Thí sinh có thể nộp lệ phí dự tuyển trực tiếp tại văn phòng hoặc
chuyển khoản qua ngân hàng
-

(3x4cm)

Full name: ……………………………………………
………………………………………………………………………

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Đại học Pháp - Đại Học Quốc
Gia TP. HCM

Which medias help you know about PUF-HCM?
 Television or Newspapers

 Online Newspaper

 Friends or Relatives

 Online Advertising

 Information Day

 Facebook

 Highschool

 Teachers

 Others:……………………………
(Province/City) ……………………………....., (Date)…………………………...
Applicant’s signature

-

Tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn

-

Số tài khoản: 314 10000 199 914

-

Nội dung nộp tiền: Nộp lệ phí dự tuyển năm học 2017-2018
cho thí sinh <họ tên>

 Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại văn phòng hoặc nộp qua đường

Required documents:
 05 photos 3x4cm (including 01 photo pasted on the application form)
 02 certified copies of ID card

bưu điện tới địa chỉ: Trung tâm Đại học Pháp – ĐHQG TP.HCM,

 01 certified translation of the Report record of 3 years in high school

Phòng 706, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, P. Linh

 01 certified translation of high school graduation degree (or temporary

Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
 Hồ sơ và lệ phí dự tuyển sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình
thức
 Mọi thắc mắc trong quá trình làm hồ sơ xin vui lòng liên hệ số
điện thoại (08) 372 42 169 để được tư vấn thêm

certification)
 01 certified translation of language diplomas (optional)
 01 certified translation of university degree or transcript (optional)
 01 certified translation of certificate of national or international
competition (optional)
 Bank receipt of application fee: 500.000VND

PERSONAL INFORMATION

EDUCATION INFORMATION

MOTIVATION LETTER
Please indicate your motivation of choosing this major (100 words)

Last name

Name of highschool

Middle name

Province

First name

Year of highschool graduation

Gender

Results of highschool graduation (Fill in the subjects and marks in below boxes)

Nationality
Ethnic
Date of birth
Place of birth

Other training courses (diploma, certification, …)

ID number
Place issued
Date issued

Foreign Language proficiency

Permanent address

Personal address

English:

 Fluently

 Basic

 Nil

French:

 Fluently

 Basic

 Nil

Foreign language diploma achieved (within 24 months):

Mobile number
Email

Date of test:

Total score:

Listening:

Speaking:

Reading:

Writing:

FAMILY CONTACT
Father’s name
Address

Mobile number
Email
Mother’s name
Address

Mobile number
Email

PROFESSIONAL EXPERIENCES
Duration

Company

Position

