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Đà Nẵng, ngày  20  tháng 08  năm 2016 

THÔNG BÁO 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến 

31/08/2016, như sau: 

TT Tên ngành/ chương trình Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

1 

Sư phạm kỹ thuật công nghiêp̣ 

(Chuyên ngành SPKT điện - điện 

tử) 

D140214 
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
10 

2 
Công nghệ thông tin (CLC ngoại 

ngữ Anh) 
D480201CLC1 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
10 

3 Quản lý công nghiệp D510601 
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
10 

4 
Ky ̃thuâṭ cơ khi ́(Chuyên ngành 

Cơ khí động lực) 
D520103 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
35 

5 Ky ̃thuâṭ cơ - điêṇ tử D520114 
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
40 

6 Kỹ thuật tàu thủy D520122 
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
10 

7 Kỹ thuật điêṇ, điêṇ tử (CLC) D520201CLC 
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
10 

8 Kỹ thuật điêṇ tử & viễn thông D520209 
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
20 

9 
Kỹ thuật điêṇ tử & viễn thông 

(CLC) 
D520209CLC 

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
70 

10 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa (CLC) 
D520216CLC 

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
10 

11 Kỹ thuật hóa học D520301 
1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Anh  
10 

12 Ky ̃thuâṭ dầu khi ́(CLC) D520604CLC 
1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Anh  
40 

13 Công nghệ thực phẩm (CLC) D540101CLC 

1. Toán + Hóa + Lý  

2. Toán + Hóa + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh  

40 

14 Kỹ thuật công trình thủy D580202 
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
10 

15 
Ky ̃thuâṭ xây dưṇg công triǹh giao 

thông (CLC) 
D580205CLC 

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
15 

16 
Ky ̃thuâṭ xây dựng - chuyên ngành 

Tin học xây dựng 
D580208 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
10 

17 
Chương trình tiên tiến ngành Điện 

tử viễn thông 
D905206 

1. Anh*2 + Toán + Lý 

2. Anh*2 + Toán + Hóa 
45 

18 
Chương trình tiên tiến ngành Hệ 

thống nhúng 
D905216 

1. Anh*2 + Toán + Lý 

2. Anh*2 + Toán + Hóa 
15 

19 
Chương trình đào tạo kỹ sư chất 

lượng cao Việt-Pháp 
PFIEV 

1. Toán*3 + Lý*2 + Hóa 

2. Toán*3 + Lý*2 + Anh 
20 



 

Ghi chú:  

 Các chương trình có chữ viết tắt CLC - là các chương trình đào tạo chất lượng cao; 

 Thông tin về thời gian đào tạo, học phí của các chương trình: xem tại  

 http://daotao.dut.udn.vn//download//TBao_TuyenSinh_2016_ChinhThucA.pdf   

 Tiêu chí xét tuyển: 

 Các tổ hợp xét tuyển có độ ưu tiên như nhau;  

 Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp: Yêu cầu đối với thí sinh dự tuyển 

phải có điểm xét tuyển (tổng điểm thi các môn đã nhân hệ số + điểm ưu tiên) từ 40,0 trở lên; 

 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông và Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống 

nhúng: Yêu cầu đối với thí sinh dự tuyển phải có điểm xét tuyển (tổng điểm thi các môn đã 

nhân hệ số + điểm ưu tiên) từ 20,0 trở lên; 

 Tiêu chí phụ đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển:  

 Đối với 2 Chương trình tiên tiến: Ưu tiên đối với thí sinh có điểm Tiếng Anh cao hơn; 

 Đối với các chương trình/ ngành khác: Ưu tiên đối với thí sinh có điểm Toán cao hơn. 

 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Thông báo website; 

- Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng (để xét tuyển); 

- Lưu Phòng Đào tạo. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

TS. Phan Minh Đức 
 

 

http://daotao.dut.udn.vn/download/TBao_TuyenSinh_2016_ChinhThucA.pdf


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG 

Bổ sung đợt 1 - Từ 21/8 đến 31/8/2016 
 

1. Hình thức đăng ký 

1.1. Đăng ký trực tuyến 

Thí sinh dùng tài khoản đã được cấp khi đăng ký dự thi THPT để đăng nhập vào hệ thống đăng 

ký trực tuyến của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và thực hiện theo 

hướng dẫn tại trang đăng ký trực tuyến. 

Thí sinh phải chọn đầy đủ các nguyện vọng đăng ký vào nhóm ĐHĐN trước khi hoàn tất việc 

đăng ký trực tuyến. Sau khi đăng ký thành công, thí sinh không được bổ sung, điều chỉnh các 

nguyện vọng đăng ký.   

1.2. Đăng ký qua Phiếu ĐKXT và gửi bưu điện 

Thí sinh tải mẫu 2B để ĐKXT vào nhóm ĐHĐN, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại mặt 

sau của Phiếu ĐKXT và gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh đến địa chỉ: 

Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng 

Trên bì thư ghi rõ: Đăng ký xét tuyển nhóm vào Đại học Đà Nẵng. 

Thí sinh đăng ký từ 2 trường trở lên thuộc nhóm ĐHĐN bắt buộc phải sử dụng mẫu 2B của 

ĐHĐN. Sử dụng 2 hoặc 3 phiếu đơn lẻ để đăng ký vào các trường thuộc nhóm ĐHĐN đều không 

hợp lệ. 

2. Lệ phí xét tuyển 

Mức lệ phí ĐKXT được quy định như sau: 

+ 30.000 đồng đối với thí sinh ĐKXT vào 1 trường trong nhóm; 

+ 60.000 đồng đối thí sinh ĐKXT vào 2 trường trong nhóm; 

+ 90.000 đồng đối thí sinh ĐKXT từ 3 trường trở lên trong nhóm. 

Thí sinh được hoãn nộp lệ phí ĐKXT vào lúc nộp hồ sơ. Lệ phí ĐKXT được nộp vào lúc thí 

sinh nhập học. 

Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 

được miễn lệ phí ĐKXT vào nhóm ĐHĐN. 

3. Thời gian đăng ký xét tuyển 

Đăng ký trực tuyến:   Từ 21/8 đến 30/8 

Đăng ký qua đường bưu điện: Từ 21/8 đến 31/8 

4. Thông tin đăng ký xét tuyển 

Thí sinh xem thông tin về các ngành xét tuyển đợt bổ sung, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các 

điều kiện khác tại trang thông tin tuyển sinh của ĐHĐN. 

Đại học Đà Nẵng cập nhật danh sách thí sinh đăng ký qua đường bưu điện hằng ngày trên trang 

tuyển sinh. 

5. Liên hệ 

Điện thoại:   0511.3835345;  0511.3892538  

Email   bandaotao@ac.udn.vn 

Trang tuyển sinh:   http://ts.udn.vn 

Facebook tuyển sinh:  tuyensinhdaihocdanang 

 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
mailto:bandaotao@ac.udn.vn
http://ts.udn.vn/


       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NHÓM VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Đợt…. 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………Giới tính:…………... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………...………………….................. 
 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):          
 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):            
 

Mã ĐKXT:    -    -    -    
 

Diện "Ưu tiên xét tuyển":      Đối tượng:        Loại giải, huy chương:  

Môn đoạt giải: ............................................................................................................... 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .............................................................................. 

......................................................................................................................................... 

Số điện thoại:  ......................................Email:……………………………… …….. 

Chế độ ưu tiên:  Khu vực tuyển sinh:       Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:   

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:   

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

Thứ tự  

ưu tiên 

Mã 

trường 
Ngành Mã ngành Tổ hợp 3 môn xét tuyển 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
 

Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm:       

Mã trường    Tên trường: ……………………………………….. 

Đối với thí sinh thi liên thông CĐ, ĐH: Trường tốt nghiệp……………………………. 

 ..........., ngày       tháng       năm 2016 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

  

  

 

Mẫu 2B 



HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Số báo danh, số CMND: 

Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự thi. 

2. Mã ĐKXT: 

Ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định trong Giấy chứng nhận kết quả thi 

của thí sinh. 

3. Mục "Diện ưu tiên xét tuyển": 

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 

7 Quy chế tuyển sinh, khi ĐKXT vào trường cần đánh dấu "X" vào ô bên cạnh đồng  thời: 

a) Điền sau mục "Đối tượng" một trong các ký hiệu từ 01 đến 04 theo quy định sau: 

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: 01; 

- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:02; 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần 

trong năm: 03; 

- Thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia: 04. 

b) Điền sau mục "Loại giải, Huy chương": giải, huy chương mình đã đạt được; 

c) Điền sau mục "Môn đoạt giải": môn học hoặc môn thể thao đã đoạt giải hoặc huy 

chương. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, ghi tóm 

tắt tên đề tài đã đoạt giải. 

4. Thí sinh khẳng định lại chế độ ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng tuyển 

sinh. Trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 

tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối tượng ưu tiên"  điền một trong các 

ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng 

ưu tiên thì không điền). Nếu chế độ ưu tiên khác so với hồ sơ đăng ký dự thi thì phải đánh 

dấu vào ô “Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia”. Thí 

sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin này.  

5. Mục "Các nguyện vọng đăng ký": 

Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện vọng 

không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định. Trường hợp thí sinh ghi mã ngành không 

đúng với tên ngành, thông tin đăng ký dự thi là tên ngành.  

6. Mục "Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm" 

- Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào nhóm Đại học Đà Nẵng: không điền thông tin vào 

mục này; 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm Đại học Đà Nẵng và trường ngoài nhóm: đánh 

dấu "X" vào ô bên cạnh và điền đầy đủ các thông tin về trường thứ 2 mà thí sinh đăng ký 

xét tuyển.  
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