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Đà Nẵng, ngày … tháng 04 năm 2022

/TB-ĐHBK

THÔNG BÁO
Đăng ký dự thi môn Năng khiếu Vẽ mỹ thuật
lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022
Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK), Đại học Đà Nẵng thông báo nhận hồ sơ đăng ký
dự thi môn Năng khiếu Vẽ mỹ thuật lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 như
sau:
1. Môn thi năng khiếu: Vẽ mỹ thuật
2. Thời gian
2.1. Nhận và nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 10/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
2.2. Ngày thi dự kiến: Ngày 13,14/7/2022
3. Hồ sơ, lệ phí dự thi
3.1. Hồ sơ đăng ký dự thi
Thí sinh đăng ký dự thi môn Năng khiếu Vẽ mỹ thuật bằng hình thức đăng ký
trực tuyến tại địa chỉ: http://dut.udn.vn/tuyensinh2022
3.2. Lệ phí
- 400.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự thi;
- Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức chuyển khoản và cung cấp
minh chứng đã nộp lệ phí (chụp ảnh tin nhắn, phiếu nộp tiền,..) khi thực hiện đăng ký trực
tuyến.
Thông tin chuyển khoản:
• Đơn vị hưởng: Trường Đại học Bách khoa
• Số tài khoản: 2007201003579
• Tại:

Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí
<Số CMND> hoặc <Số thẻ căn cước> + <nop tien VMT 2022>
4. Quyền lợi thí sinh
Thí sinh dự thi được nhận Giấy chứng nhận kết quả thi của Trường Đại học Bách khoa.
Kết quả thi được tải lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để xét tuyển vào ngành
Kiến trúc thuộc Trường ĐHBK hoặc các trường khác chấp nhận kết quả thi năng khiếu của
Trường ĐHBK.

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang tuyển sinh của Trường Đại
học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ www.dut.udn.vn/tuyensinh2022 hoặc liên hệ
theo các địa chỉ sau:
+ Phòng Đào tạo (A123) Trường Đại học Bách khoa. Số 54 Nguyễn Lương Bằng,
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;
+ Số điện thoại hỗ trợ: 0888.477.377, 0888.577.277, 0888.377.177, 0236.3620.999.
+ Email: tuyensinhbkdn@dut.udn.vn
+ Fanpage: https://www.facebook.com/DUTpage
+ Zalo: https://zalo.me/dhbkdn2022

Nơi nhận:
- Thông báo trên website tuyển sinh;
- Ban Đào tạo ĐHĐN (để thông báo);
- Lưu: VT, ĐT.
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