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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
           

 

QUY CHẾ  
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

(Ban hành theo Quyết Định số  5303  /QĐ-ĐHĐN ngày 14  tháng 10 năm 2015  

của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này nhằm cụ thể hoá việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông 

theo Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Những quy định trong Quy chế này áp dụng trong Đại học Đà Nẵng, các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên và các khoa, viện trực thuộc (sau đây gọi là 

các cơ sở đào tạo thành viên). 

 

Điều 2. Tổ chức tuyển sinh  

1. Đại học Đà Nẵng ban hành quy chế và các văn bản hướng dẫn về công 

tác tuyển sinh đào tạo liên thông; thống nhất quản lý và chỉ đạo các ban chức 

năng, các cơ sở đào tạo thành viên trong tuyển sinh. 

2. Công tác đề thi; tổ chức coi thi; tổ chức chấm thi, phúc khảo và chấm 

thẩm định; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất 

thường và xử lý vi phạm liên quan đến tổ chức tuyển sinh được thực hiện theo 

những quy định hiện hành trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy 

chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hình thức vừa làm vừa học. 

3. Tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy hoặc vừa làm vừa học được 

tổ chức tối đa 02 lần trong một năm theo các phương thức thi tuyển hoặc xét 

tuyển. Thời gian cụ thể được công bố trong kế hoạch công tác năm của Đại học 

Đà Nẵng. 

4. Các cơ sở đào tạo thành viên có văn bản báo cáo Đại học Đà Nẵng đồng 

ý tuyển sinh đào tạo liên thông những người tốt nghiệp từ những ngành, những 

trường đã được đơn vị kiểm tra, đối chiếu nội dung chương trình đào tạo. 
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Điều 3.  Đối tượng và điều kiện dự tuyển đào tạo liên thông 

1. Người dự tuyển đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau: 

a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có 

báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định; 

b) Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo 

cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định; 

c) Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt 

động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; 

2. Người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn 

văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

Điều 4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo liên thông 

Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo chính sách hiện hành được quy định 

trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đối với tuyển sinh liên 

thông chính quy hoặc theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức 

vừa làm vừa học đối với tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học. 

 

Điều 5. Phương thức tuyển sinh  

          Tuyển sinh đào tạo liên thông tại Đại học Đà Nẵng được thực hiện theo 

hai phương thức: Thi tuyển hoặc xét tuyển (xét tuyển sử dụng kết quả thi trung 

học phổ thông quốc gia và xét tuyển thẳng). 

1. Thi tuyển 

a) Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức ra đề thi và tổ chức thi 

tuyển. Các cơ sở đào tạo thành viên chịu trách nhiệm cung cấp danh mục các 

môn thi tuyển cho từng ngành, trong đó có môn cơ bản, môn cơ sở ngành và 

môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề để Đại học Đà Nẵng công khai trong 

thông báo tuyển sinh trước mỗi kỳ tuyển sinh;  

b) Đối với liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề 

lên trình độ đại học, từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng, từ trình độ 

cao đẳng nghề lên trình độ đại học, các môn thi tuyển sinh sẽ được quy định tại 

Đề án đăng ký đào tạo liên thông sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt. 
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  2. Xét tuyển sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 

  a) Đại học Đà Nẵng xét tuyển theo lịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định, dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hàng năm của thí 

sinh; 

 b) Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đào tạo liên thông tương ứng với tổ 

hợp các môn xét tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy trong năm; 

 c) Không xét tuyển những thí sinh có kết quả thấp hơn ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định. 

           3. Xét tuyển thẳng 

a) Xét tuyển thẳng liên thông chính quy từ trung cấp lên cao đẳng đúng 

ngành đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp đạt loại xuất sắc, giỏi, khá tại các cơ 

sở đào tạo thành viên và có thời gian hoàn thành khóa học ở bậc trung cấp 

chuyên nghiệp không vượt quá thời gian chuẩn (02 năm);  

b) Xét tuyển thẳng liên thông chính quy từ trung cấp lên cao đẳng đúng 

ngành đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp đạt loại giỏi trở lên tại các cơ sở đào 

tạo trong toàn quốc và học sinh có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm 

việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại Điều 3 

của Quy chế này được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành trình độ cao đẳng;  

c) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba 

tại các kỳ thi tay nghề quốc gia hoặc quốc tế, đáp ứng quy định tại Điều 3 của 

Quy chế này được tuyển thẳng vào trường cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp 

với nghề đã đoạt giải. 

 

Điều 6. Đăng ký dự tuyển 

1. Thông báo tuyển sinh: 

 Thông báo tuyển sinh được công bố trước mỗi kỳ tuyển sinh liên thông ít 

nhất 03 tháng. Nội dung phải bao gồm: Ngành tuyển sinh; môn thi; chỉ tiêu; đối 

tượng, điều kiện dự tuyển; hình thức tuyển; ngày thi; thời hạn nhận hồ sơ; lệ phí 

thi. 

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký dự  thi (theo mẫu Đại học Đà Nẵng); 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng hoặc Giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời; 

- Bản sao Kết quả học tập; 

- Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký 
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dự thi; 

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 06 tháng có 

ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau. 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Đại học Đà Nẵng); 

- Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia; 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng hoặc Giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời; 

- Bản sao Kết quả học tập; 

- Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký 

dự thi; 

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 06 tháng có 

ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau. 

 

Điều 7. Xác định thí sinh trúng tuyển 

1. Đối với thi tuyển: Những thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ số 

môn quy định, đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quy định cho từng 

ngành, điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 điểm trở lên theo thang điểm 10 thì 

thuộc diện trúng tuyển. 

2. Đối với xét tuyển: Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; chỉ tiêu 

được xác định trong năm; kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, Hội đồng 

tuyển sinh Đại học Đà Nẵng tổ chức xét tuyển liên thông chính quy theo Quy 

chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, nhưng không thấp hơn 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng tương ứng của thí sinh hệ 

chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

3. Không bảo lưu kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong xét 

tuyển thí sinh liên thông. 

 

Điều 8. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông 

1. Các cơ sở đào tạo thành viên dành từ 03% đến 20%  chỉ tiêu chính quy 

cho tuyển sinh liên thông trong tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm cho từng 

ngành đào tạo.  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu 

tuyển sinh vừa làm vừa học được Đại học Đà Nẵng, các cơ sở đào tạo thành viên 

xác định hằng năm. 
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Điều 9. Tổ chức thực hiện 

 1. Các cơ sở đào tạo thành viên và các ban chức năng căn cứ Quy chế 

này để tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông.  

2. Những quy định liên quan đến quá trình tổ chức đào tạo liên thông 

được thực hiện theo Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 

2012 và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập, các đơn v ị, cá 

nhân có liên quan trực tiếp trao đổi với các Ban ch ức năng và báo cáo Ban 

Giám đốc xem xét , giải quyết . 

 

 GIÁM ĐỐC 

PGĐ. Đoàn Quang Vinh 

(Đã ký) 
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