
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 
Kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII năm 2023 

Kính gửi:  Hội đồng Điều hành Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh 
  

- Con, pháp danh (chữ IN HOA): .............................................................................................  

- Họ và tên (chữ IN HOA):  ............................................................................  Tăng ; Ni  

- Ngày tháng năm sinh:..............................Nơi sinh (tên tỉnh, theo khai sinh):..........................  

- Số CCCD: ......................................... Ngày cấp: ......................  ........................................  

- Giới phẩm hiện nay:  ........................................................................................................  

- Thường trú (chùa, số, đường, phường, quận, tỉnh/Tp): ..................................................................  

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

- Tạm trú (chùa, số, đường, phường,quận, tỉnh/Tp): .........................................................................  

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

- Điện thoại liên lạc: .................................................. Email:  .............................................  

- Trình độ thế học:    Trung học phổ thông        Tương đương Trung học phổ thông 

                                  Cử nhân đại học thế học, tại  trường Đại học:............................... 

- Trình độ Phật học:  Trung cấp Phật học, khóa …….. .tại trường  ................................ 

     Cao đẳng Phật học, khóa ……… tại trường ................................. 

- Môn thi: - Môn bắt buộc: Phật học 

  - Môn tự chọn:   Anh văn;  Hán cổ;  Pali  (chọn 1 trong 3).   

                Đề nghị xét miễn thi ngoại ngữ   (theo mục III.3 trong thông báo tuyển sinh) 

Nay con xin đăng ký dự thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII năm 2023 tại Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Nếu được trúng tuyển, con xin chấp hành nghiêm túc các quy định 

của Học viện đề ra trong thời gian học tập và sẽ trở về địa phương phục vụ Giáo hội sau khi tốt nghiệp. 
 

………………, ngày…....tháng….... năm 2023 
Ý kiến của Bổn sư/Y chỉ sư            Kính đơn 

(ghi rõ là Bổn sư hay Y chỉ sư của thí sinh)                                          (ký, ghi rõ pháp danh, họ tên) 
 

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

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

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

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

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