Phụ lục 1:
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHOÁ 2015 NHẬP HỌC
Giấy tờ cần mang đến để làm thủ tục nhập học:
1. Giấy báo trúng tuyển. Nếu có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng chưa nhận được giấy báo
thì vẫn được làm thủ tục nhập học và nếu cần giấy báo để làm thủ tục tại địa phương thì sinh
viên đăng ký với Trường để được cấp lại;
2. 02 bản Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận của địa phương. Mẫu tải từ: http://daotao.dut.udn.vn;
3. Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT
hay BTVHTH; Bản sao công chứng học bạ; Bản chính bằng tốt nghiệp và học bạ để đối chiếu;
4. Giấy khai sinh; Bản photo CMND; 04 ảnh thẻ cỡ 3x4cm;
5. Giấy đăng ký tạm vắng, nếu là sinh viên sinh viên ở xa đến tạm trú ở Đà Nẵng;
6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, nếu là đối tượng ưu tiên;
7. Giấy xác nhận đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, đối với nam sinh viên;
8. Bản chính Quyết định cử đi học, nếu là bộ đội, công an;
9. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Ðảng, nếu là Đảng viên; Sổ đoàn & photo CMND, nếu là Đoàn viên;
10. Đối với thí sinh thi liên thông, cần có thêm: Bảng điểm, bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung cấp, cao đẳng.
Những khoản tiền phải đóng khi nhập học:
Khoản thu
Số tiền (đ)
Phí bảo hiểm y tế năm học 2015-2016:
434.700
Phí bảo hiểm thân thể năm học 2015-2016:
70.000
Phí khám sức khỏe đầu khóa học:
77.000
Lệ phí kiểm tra Anh văn đầu vào:
50.000
Học phí Chương trình GD Quốc phòng-an ninh:
550.000
Cộng (I):
1.181.700
Tạm thu học phí học kỳ 1/20152016 (II):
Tổng cộng các khoản (I) + (II):

Chương trình đại trà,
PFIEV
3.463.300
4.645.000

Chương trình chất
lượng cao
7.998.300
9.180.000

Chương trình
tiên tiến
8.598.300
9.780.000

Ghi chú: Số tiền học phí còn thừa hoặc thiếu (nếu có) sẽ được bù trừ ở học kỳ 2/ 2015-2016.
A. Phân chia thời gian nhập học như sau:
- Ngày 03/09: Sinh viên ngành: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ
khí; Kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật tàu thủy; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật công trình thủy; Kỹ
thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật dầu khí; Công
nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên & môi trường; Kiến trúc;
- Ngày 04/09: Sinh viên ngành: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng; Công nghệ chế tạo máy; Kỹ
thuật cơ - điện tử; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
Kỹ thuật điện tử và viễn thông; Kỹ thuật x.dựng công trình giao thông; Chương trình tiên tiến;
Chương trình Việt-Pháp, các Chương trình Chất lượng cao.
B. Làm thủ tục nhập học: Sinh viên cần thực hiện theo các bước như sau:
1. Xem Sơ đồ các khu vực nhập học;
2. Xếp hàng theo quy định tại khu E, nhận túi đựng hồ sơ và “Phiếu nhập học”;
3. Điền thông tin vào “Phiếu nhập học”, tập hợp hồ sơ và cho vào túi hồ sơ;
4. Xếp hàng trước khu vực quy định tại khu A để nộp hồ sơ; đóng tiền;
5. Đăng ký ở ký túc xá của Trường hoặc của thành phố Đà Nẵng nếu có nhu cầu;
6. Nộp hồ sơ Đoàn, Đảng viên (nếu là Đoàn viên, Đảng viên) tại văn phòng Đoàn, VP Đảng ủy.

PHỤ LỤC 2:

PHÂN CHIA NGÀY NHẬP HỌC KHÓA 2015, PHÂN LỚP
Ngày 03/09:
TT

Tên ngành

Mã ngành

Lớp sinh hoạt

1 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

D140214

15SK

2 Quản lý công nghiệp

D510601

15QLCN

3 Kỹ thuật cơ khí

D520103

15C4A, 15C4B

4 Kỹ thuật nhiệt

D520115

15N1, 15N2

5 Kỹ thuật tàu thủy

D520122

15KTTT

6 Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

15X1A, 15X1B, 15X1C

7 Kỹ thuật công trình thủy

D580202

15X2

8 Kỹ thuật xây dựng

D580208

15THXD

9 Kinh tế xây dựng

D580301

15KX1, 15KX2

10 Công nghệ sinh học

D420201

15SH

11 Kỹ thuật hóa học

D520301

15H14

12 Kỹ thuật dầu khí

D520604

15H5

13 Công nghệ thực phẩm

D540101

15H2A, 15H2B

14 Kỹ thuật môi trường

D520320

15MT

15 Quản lý tài nguyên & môi trường

D850101

15QLMT

16 Kiến trúc

D580102

15KT1, 15KT2

Ngày 04/09:
Mã ngành

Lớp sinh hoạt

1 CTĐT kỹ sư tiên tiến Điện tử viễn thông

D905206

15ECE1, 15ECE2

2 CTĐT kỹ sư tiên tiến Hệ thống nhúng

D905216

15ES

3 CTĐT kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

15PFIEV

4 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

D510105

15VLXD

5 Công nghệ chế tạo máy

D510202

15C1A, 15C1B

6 Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

15CDT

7 Công nghệ thông tin

D480201

15T1, 15T2, 15T3

8 Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

15D1, 15D2, 15D3

9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

15TDH

10 Kỹ thuật điện tử và viễn thông

D520209

15DT1, 15DT2, 15DT3

11 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

15X3A, 15X3B, 15X3C

12 Công nghệ thông tin - Chất lượng cao Anh ngữ

D480201

15T.CLC1

13 Công nghệ thông tin - Chất lượng cao Nhật ngữ

D480201

15T.CLC2

14 Kỹ thuật điện, điện tử - Chất lượng cao

D520201

15D.CLC

15 KT điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao

D520216

15TDH.CLC

16 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

15X3.CLC

TT Tên ngành

Ghi chú:
- Sinh viên liên thông nhập học cùng ngày với sinh viên vừa tốt nghiệp PTTH cùng ngành;
- Danh sách lớp được niêm yết tại bảng thông báo và tại website “hệ thống thông tin sinh viên”
(http://daotao.dut.udn.vn/SV)

