
TT Tên Ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu Môn/Điểm xét tuyển (ĐXT)
Ngưỡng ĐBCL đầu 

vào

Tuyển sinh 

kỳ I

Tuyển sinh 

kỳ II
GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ DCT 2280 x x

1

Hệ thống thông tin quản lý

(Chuyên ngành Công nghệ thông 

tin trong Quản lý)

6480203 80

2 Công nghệ sinh học 6420202 70

3 Công nghệ Thông tin 6480201 280

4

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

(Chuyên ngành Kiến trúc Công 

trình)

6510101 70

5

Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng 

(Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng 

đô thị )

6510104 100

6

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

(Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp)

6510103 140

7
Công nghệ kỹ thuật giao thông

(Xây dựng cầu đường)
6510102 110

8
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy)
6510201 210

9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6510304 120

(Cập nhật ngày 07/4/2017)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

Tất cả các ngành chỉ tổ chức 

đào tạo nếu số lượng  trúng 

tuyển lớn hơn 20. 

Nộp hồ sơ xét tuyển theo điểm 

học bạ THPT trực tuyến tại 

http://daotao.dct.udn.vn/ts.asp

hoặc trực tiếp tại                      

Phòng Đào tạo - Trường Cao 

đẳng Công nghệ

Địa chỉ: 48 Cao Thắng - Đà 

Nẵng

Tel: 0236 3835705 - 3530103 - 

Email pdt.cdcn@gmail.com

Tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 

môn:  

Toán (bắt buộc) và 2 môn có 

điểm cao nhất trong số 5 môn: 

+ Ngữ Văn

+ Tiếng Anh

+ Vật Lý

+ Hóa Học

+ Sinh Học

Điểm xét tuyển: là tổng điểm 

của tổ hợp môn xét tuyển trong 

học bạ lớp 12 hoặc điểm thi 

THPT quốc gia 2017 và điểm 

ưu tiên. 

Nhà trường sẽ xét tuyển điểm 

theo thứ tự ưu tiên từ cao đến 

thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của 

từng ngành. Thí sinh không đủ 

điểm vào ngành đã đăng ký có 

thể đăng ký chọn vào học ngành 

khác trong Trường nếu ngành 

đó còn chỉ tiêu. 

Tốt nghiệp THPT 

hoặc bổ túc trung 

học.Tốt nghiệp 

TCCN, TCN

Kỳ I từ 

01/4/2017 

đến ngày 

30/8/2017

Nhập học 

tháng 

09/2017

Kỳ II từ 

15/9/2017 

đến 

30/11/2017

Nhập học 

tháng 

12/2017
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TT Tên Ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu Môn/Điểm xét tuyển (ĐXT)
Ngưỡng ĐBCL đầu 

vào

Tuyển sinh 

kỳ I

Tuyển sinh 

kỳ II
GHI CHÚ

10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 280

11
Công nghệ kỹ thuật nhiệt

(Chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh)
6510211 110

12

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

(Các chuyên ngành: Tự động hóa – 

Hệ thống điện - Kỹ thuật điện tử)

6510303 320

13

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền 

thông

(Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn 

thông)

6510312 70

14 Công nghệ kỹ thuật hoá học 6510401 60

15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 6510421 100

16 Công nghệ thực phẩm 6540103 100

17 Quản lý xây dựng 6580301 60

II
CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN
CTI 400 x x

1 Công nghệ thông tin 6480201 220

2 Công nghệ kỹ thuật máy tính 6480105 60

3 Kế toán 6340301 60

4 Quản trị kinh doanh 6340114 60

Đối tượng tuyển 

sinh: Học sinh đã tốt 

nghiệp THPT

Kỳ I:

Từ 

01/04/2017

 đến 

30/08/2017

Nhập học 

tháng 

09/2017

Kỳ II:

Từ 

15/09/2017 

đến 

30/11/2017 

Nhập học 

tháng 

12/2017

Tất cả các ngành chỉ tổ chức 

đào tạo nếu số lượng  trúng 

tuyển lớn hơn 20. 

Nộp hồ sơ xét tuyển theo điểm 

học bạ THPT trực tuyến tại 

http://daotao.dct.udn.vn/ts.asp

hoặc trực tiếp tại                      

Phòng Đào tạo - Trường Cao 

đẳng Công nghệ

Địa chỉ: 48 Cao Thắng - Đà 

Nẵng

Tel: 0236 3835705 - 3530103 - 

Email pdt.cdcn@gmail.com

Tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 

môn:  

Toán (bắt buộc) và 2 môn có 

điểm cao nhất trong số 5 môn: 

+ Ngữ Văn

+ Tiếng Anh

+ Vật Lý

+ Hóa Học

+ Sinh Học

Điểm xét tuyển: là tổng điểm 

của tổ hợp môn xét tuyển trong 

học bạ lớp 12 hoặc điểm thi 

THPT quốc gia 2017 và điểm 

ưu tiên. 

Nhà trường sẽ xét tuyển điểm 

theo thứ tự ưu tiên từ cao đến 

thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của 

từng ngành. Thí sinh không đủ 

điểm vào ngành đã đăng ký có 

thể đăng ký chọn vào học ngành 

khác trong Trường nếu ngành 

đó còn chỉ tiêu. 

Tốt nghiệp THPT 

hoặc bổ túc trung 

học.Tốt nghiệp 

TCCN, TCN

Nộp hồ sơ xét tuyển theo các 

hình thức:

 + Đăng kí trực tuyến

 + Gửi qua đường bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp theo địa chỉ của 

trường: Làng đại học, đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3667113,  0236 

3667131 - Fax: 0236 3667116

Website: http://www.cit.udn.vn

hoặc    http://tuyensinh.cit.udn.vn

Email: tuyensinh@cit.udn.vn

Kỳ I từ 

01/4/2017 

đến ngày 

30/8/2017

Nhập học 

tháng 

09/2017

Kỳ II từ 

15/9/2017 

đến 

30/11/2017

Nhập học 

tháng 

12/2017

Tổ hợp môn xét tuyển:

1. Toán + Vật Lý + Hóa học

2. Toán + Vật Lý + Tiếng Anh

3. Toán + Hóa học + Sinh học

4. Toán  + Tiếng Anh + Ngữ Văn

5. Toán + Khoa học tự nhiên + 

Tiếng Anh

6. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng 

Anh 

 Xét tuyển:

Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc 

gia năm 2017 hoặc kết quả học tập 

lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
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