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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

Số:        /ĐHBK-ĐT 
V/v: thí sinh trúng tuyển khóa 2017 xác nhận 

nhập học và làm thủ tục nhập học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày  31   tháng 07  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Ngày 30/07/2017 Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Bách 

khoa đã công bố kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 tại trang tin tuyển sinh 

của Đại học Đà Nẵng (http://ts.udn.vn) và trang tin tuyển sinh của Trường Đại học Bách 

khoa (http://www.dut.udn.vn/TuyenSinh2017). Từ ngày 04/08/2017 Trường Đại học 

Bách khoa sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển đến thí sinh trúng tuyển. 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo cho thí sinh trúng tuyển của 

Trường đợt xét tuyển đại học chính quy năm 2017, cần thực hiện như sau: 

1. Xác nhận nhập học: 

Thí sinh trúng tuyển xem kết quả xét tuyển được công bố trên mạng (website nói 

trên) để biết thông tin trúng tuyển: ngành/ chương trình. Trước 17 giờ ngày 07/08/2017 

(căn cứ theo dấu bưu cục chấp nhận bưu phẩm), thí sinh trúng tuyển cần phải xác nhận 

nhập học bằng cách: gửi bản chính Phiếu báo điểm thi THPT 2017 (hoặc bản chính Giấy 

chứng nhận đoạt giải - đối với thí sinh diện tuyển thẳng) đến Trường Đại học Bách khoa. 

Trên bì thư, cần ghi rõ thông tin: Xác nhận nhập học. 

- Người nhận: Trường Đại học Bách khoa  

- Địa chỉ nhận thư: 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng 

Lưu ý: Sau thời hạn 17 giờ ngày 07/08/2017, nếu thí sinh không xác nhận nhập học 

sẽ không được nhập học. 

2. Chuẩn bị nhập học: 

Trước khi đến Trường, thí sinh cần chuẩn bị túi hồ sơ, gồm các loại giấy tờ sau đây: 

a. Học bạ THPT: Bản chính và 01 bản photo; 

b. Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; hoặc bản sao công chứng 

bằng tốt nghiệp THPT hay BTVHTH; Bản chính bằng tốt nghiệp THPT để đối 

chiếu kiểm tra; 

c. 01 Giấy khai sinh; 03 Bản photo CMND; 04 ảnh thẻ cỡ 3x4cm (ảnh chụp trong 

vòng 6 tháng); 

d. 02 bản Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu đăng tại website: ts.udn.vn) có xác nhận 

của địa phương; 

e. Giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu tiên tuyển sinh, nếu là đối tượng ưu tiên; 

f. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ 

quân sự - đối với thí sinh nam; 

g. Bản chính Quyết định cử đi học - đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội; 

h. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Ðảng - đối với Đảng viên; Sổ đoàn - đối với Đoàn viên; 

3. Làm thủ tục nhập học: 

3.1. Thí sinh đến trường làm thủ tục theo lịch: 

http://ts.udn.vn/
http://www.dut.udn.vn/TuyenSinh2017
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TT Tên ngành/ chương trình Ngày nhập học 

1 Công nghê ̣chế taọ máy 16/08/2017 

2 Ky ̃thuâṭ cơ - điêṇ tử 16/08/2017 

3 Công nghệ thông tin 16/08/2017 

4 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) 16/08/2017 

5 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) 16/08/2017 

6 Ky ̃thuâṭ cơ khí  16/08/2017 

7 Kỹ thuật tàu thủy 16/08/2017 

8 Ky ̃thuâṭ nhiêṭ 16/08/2017 

9 Kỹ thuật điêṇ, điêṇ tử 16/08/2017 

10 Kỹ thuật điêṇ, điêṇ tử (Chất lượng cao) 16/08/2017 

11 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa 16/08/2017 

12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) 16/08/2017 

13 Kỹ thuật điêṇ tử & viễn thông 16/08/2017 

14 Kỹ thuật điêṇ tử & viễn thông (Chất lượng cao) 16/08/2017 

   

15 Công nghệ thực phẩm 17/08/2017 

16 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 17/08/2017 

17 Công nghệ sinh học 17/08/2017 

18 Kỹ thuật hóa học 17/08/2017 

19 Ky ̃thuâṭ dầu khí (Chất lượng cao) 17/08/2017 

20 Sư phạm kỹ thuật công nghiêp̣ 17/08/2017 

21 Công nghê ̣ky ̃thuâṭ vâṭ liêụ xây dưṇg 17/08/2017 

22 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17/08/2017 

23 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chất lượng cao) 17/08/2017 

24 Kỹ thuật công trình xây dựng 17/08/2017 

25 Kỹ thuật xây dựng 17/08/2017 

26 Kỹ thuật công trình thủy 17/08/2017 

27 Ky ̃thuâṭ môi trường 17/08/2017 

28 Quản lý tài nguyên và môi trường 17/08/2017 

29 Kinh tế xây dựng 17/08/2017 

30 Quản lý công nghiệp 17/08/2017 

31 Kiến trúc (Chất lượng cao) 17/08/2017 

32 Chương trình tiên tiến – Điện tử viễn thông 17/08/2017 

33 Chương trình tiên tiến – Hệ thống nhúng 17/08/2017 

34 Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) 17/08/2017 

3.2. Các công việc thực hiện khi nhập học và đầu khóa học: 

a. Khi nhập học: 

- Nộp hồ sơ và nộp tiền: tại các bàn làm thủ tục nhập học (sẽ có sơ đồ chỉ dẫn). 

Thí sinh trúng tuyển chương trình Số tiền nộp (đ) 

Chất lượng cao 11.500.000 

Chương trình tiên tiến 11.500.000 

Chương trình PFIEV 7.000.000 

Chương trình đại trà 5.000.000 
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- Đăng ký thông tin liên lạc gia đình - nhà trường; 

- Đăng ký ở ký túc xá, nếu có nhu cầu; 

- Tham quan các cơ sở đào tạo của khoa/ chương trình; 

b. Đầu khóa học: 

- Dự kiểm tra trình độ Tiếng Anh vào ngày 27/08: (bắt buộc đối với tất cả các sinh 

viên, trừ các sinh viên đã có chứng chỉ Tiếng Anh phù hợp. 

- Làm hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng; làm thẻ sinh viên; 

- Học chính trị đầu khóa 01 tuần từ ngày 28/08: bắt buộc đối với tất cả sinh viên; 

- Học chính khóa: bắt đầu từ ngày 05/09/2017 – theo lịch học của từng ngành. 

Các thông tin bổ sung sẽ được Trường thông báo tại website: http://dut.udn.vn  

 

 

Nơi nhận: 

- Thông báo ở website cho sinh viên khóa mới; 

- Các khoa, phòng Công tác sinh viên, TC-HC, 

KH-TC (để phối hợp); 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Lưu phòng Đào tạo. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

TS. Phan Minh Đức 
 

http://dut.udn.vn/

