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I. TRƯỜNG, NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành
Mã
Trình Chỉ
TT
đào tạo
ngành
độ
tiêu
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
1

Ngôn ngữ
Anh

7220201

ĐH

50

Tổ hợp môn
xét tuyển

Toán + Văn + Anh

Phương án tuyển sinh

Hồ sơ đăng ký

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Xét điểm các môn trong tổ hợp theo kết quả thi THPT
QG hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT;
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn + Điểm ưu tiên

1. Phiếu đăng ký xét
tuyển (theo mẫu của
ĐHĐN)
2. Bản sao hợp lệ kết
quả thi THPT Quốc
gia, học bạ THPT,
bằng tốt nghiệp THPT,
BTVH.
3. Bản sao hợp lệ kết
quả học tập, bằng Tốt
nghiệp Trung cấp; Cao
đẳng.
4. Minh chứng hợp lệ
để hưởng các chính
sách ưu tiên.
5. 02 phong bì có dán
tem, ghi rõ địa chỉ
nhận giấy báo.
6. Lệ phí đăng ký xét
tuyển và thi tuyển.

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1

Giáo dục
Mầm non

7140201

ĐH

100

Toán + Văn + Năng
khiếu (Đọc diễn cảm,
Hát, Kể chuyện)

2

1
2
3
4

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Xét điểm môn Toán + Văn (điểm thi THPT QG hoặc kết
quả học bạ lớp 12 THPT);
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn + Điểm ưu tiên
* Kỳ thi kiểm tra môn Năng khiếu sẽ do ĐHĐN tổ chức

1. Toán + Văn + Anh
2. Toán + Văn + Địa
3. Toán+ Văn + Sử
Liên thông (từ Trung cấp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học)
TC-ĐH 30
Giáo dục
7140201
Mầm non
CĐ-ĐH 30
- Xét tuyển điểm trung bình học tập của trình độ Trung cấp hoặc Cao đẳng.
TC-ĐH 30 - Điểm xét tuyển: điểm Trung bình chung học tập ở trình độ TC/CĐ>= 5
Giáo dục
7140202
Tiểu học
CĐ-ĐH 30
Giáo dục
Tiểu học

7140202

ĐH

100

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.

- Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có
một trong các văn bằng dưới đây:
+ Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp
phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
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. THỜI HẠN NỘP, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ:
1. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 10/5/2020. (15/5/2020)
2. Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp một trong hai địa điểm sau
- Địa điểm số 1: Chọn một trong số các cơ sở đào tạo đăng ký nộp hồ sơ:
1) Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
2) Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng
- Địa điểm số 2: Phòng A.110 Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3. Lệ phí đăng ký xét tuyển và thi tuyển:
- Lệ phí đăng ký xét tuyển:
200.000 VNĐ/hồ sơ;
- Lệ phí thi các môn năng khiếu:
400.000 VNĐ/hồ sơ.
Lệ phí Nộp tại Ban Kế hoạch – Tài chính, P.107, Khu A, ĐHĐN hoặc Chuyển tiền qua tài khoản của ĐHĐN, số tài khoản: 113000176350 tại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (Vietinbank CN Đà Nẵng). Thí sinh ghi rõ họ, tên, số điện thoại liên
lạc và lý do chuyển tiền.
IV. THỜI GIAN XÉT TUYỂN/THI TUYỂN:
1. Đối với ngành xét tuyển: Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
2. Đối với ngành xét tuyển có môn năng khiếu: Kỳ thi kiểm tra môn Năng khiếu cho thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non dự kiến tổ
chức vào ngày 30, 31/5/2020 (thứ Bảy và Chủ Nhật)
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 liên hệ: (0236) 3835345 (bấm số 1).
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