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THÔNG BÁO 
Về viêc tuyên sinh vào đai hoc hê chinh quy Kỳ II năm 2017,

đơt từ 20/11 đên 30/12/2017 

Đai hoc Đà Năng (ĐHĐN) tuyển sinh đào tao trình độ đai hoc hệ chinh quy tai
Phân hiệu Đai hoc Đà Năng tai Kon Tum kỳ II, năm 2017, đơt xét tuyển từ 20/11/2017
đến 30/12/2017 như sau: 
I. CƠ SỞ ĐAO TAO, NGANH TUYÊN SINH

Danh muc cac cơ sở đào tao,ngành tuyển sinh và tiêu chi xét tuyển đươc công bố
trong Phu luc đinh kem.
II. VÙNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu

tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
III. NGUYÊN TĂC XÉT TUYÊN

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT
- Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào mỗi trường có thông báo tuyển

sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp (nguyện vọng 1 có thứ tự ưu tiên cao nhất);
- Đối với mỗi ngành xét tuyển, các thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi,

không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh;
- Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào nhiều ngành trong cùng

1 trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng: thí
sinh chỉ có thể trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong các nguyện vọng
đăng ký;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhiều trường có thể trúng tuyển vào nhiều trường
đồng thời nếu đủ điều kiện trúng tuyển;

- Sau khi ĐHĐN công bố kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản gốc
chứng nhận kết quả thi THPTQG trong thời gian quy định về 1 trong các trường trúng
tuyển để xác nhận nhập học.

Danh muc ngành tuyển sinh và tiêu chi xét tuyển đươc công bố trong Phu luc 1
đinh kem.

2. Xét tuyển theo học bạ
Danh muc ngành tuyển sinh và tiêu chi xét tuyển đươc công bố trong Phu luc 2

đinh kem.
IV. THỜI HAN NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ: 

1. Đăng ký xét tuyển
- Thí sinh tải mẫu đơn đăng ký tại  website  ts.udn.vn, điền đầy đủ thông tin theo

mẫu, ký tên.
2. Lệ phí xét tuyển 
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ.
3. Địa điểm nộp hồ sơ: 
- Thi sinh nộp hồ sơ và lệ phi ĐKXT, thời gian từ ngày 20/11/2017 đến 17h30 ngày

30/12/2017 theo địa chỉ sau:

http://ts.udn.vn/files/2017/2017_8_10_53_8_365_don_dkxt_do_02_update_09-8.pdf


- Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, P.101, Khu C, ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng;
- Hoặc Phòng Đào tạo, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Muốn biết thêm chi tiết xin truy cập trang web:  http://ts.udn.vn hoặc liên hệ với
Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: (0236)
3835345./.

Nơi nhận:
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Ban TTr, Ban KH-TC (để phối hơp);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC


