
 
 

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

 25 Đường số 9- Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- TP. HCM 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. . Tên Thánh, họ và tên  ..................................................................................   Nam            Nữ 

2. . Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy):  .............................  Nơi sinh:  .......................................  

3. Hiện là (chọn 1 trong các mục sau): 

Linh mục: Giáo Phận:  ..................................... /(Dòng) : ..............................................  

Chủng sinh: Giáo Phận:  .................................................................................................  

Tu sĩ Dòng:  ...........................................................................................................  

Giai đoạn:  Khấn trọn         Khấn tạm           Nhà tập               Dự tu 

Giáo dân: Giáo xứ : ...................................  Giáo phận:  ..............................................  

4. . Quốc tịch:  ....................................................  Dân tộc:  ...........................................................  

5. . Số CMND/ Passport:  .................................  Ngày cấp:  .......................  Tại:  ..........................  

6. . Thông tin liên lạc: 

Địa chỉ:  ...............................................................................................................................  

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

7. Đã hoàn thành chương trình: 

 Trung học: Trường: ......................................................................................................  

 Đại học:  Trường:  .....................................................................................................   

  Chuyên ngành:  ............................  Năm tốt nghiệp: ..................................  

             Cao học: Trường:  .....................................................................................................    

  Chuyên ngành:  ............................  Năm tốt nghiệp: ..................................  

 Tiến sĩ:  Trường:  .....................................................................................................  

  Chuyên ngành:  ............................  Năm tốt nghiệp: ..................................  

 Chương trình khác:  ..........................................  .............................................................  

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

 

     Ảnh 4 x 6 
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8. Trình độ ngoại ngữ 

 Sơ cấp Trung cấp Nâng cao 

Tiếng Anh    

Tiếng Pháp    

Tiếng Ý    

Ngôn ngữ khác 

……………… 

…………….. 

 

……………… 

…………….. 

 

……………… 

…………….. 

 

……………… 

…………….. 

 

9. Chương trình đăng ký học  

  Cử Nhân   

 Năm Chuẩn Bị (Tín Lý) 

 Năm Chuẩn Bị (Kinh Thánh) 

 Thạc sĩ Thần Học (Tín Lý) 

 Thạc Sĩ Thần Học (Kinh Thánh) 

 Thạc Sĩ Mục Vụ  

 Chương trình khác 

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

10. Xác nhận của ứng viên: Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về những lời khai này. 

Xác nhận của Giáo phận /Dòng tu Ngày ……… tháng……….. năm….. 

(Đối với giáo dân, cần thêm xác nhận của giáo xứ)  

Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên và chức vụ (Ứng viên ký và ghi rõ họ và tên) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hồ sơ đính kèm bắt buộc: 

Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

Bản sao các văn bằng Trung học, đại học, hoặc bằng cấp tương đương 

 

 

  

 

 


