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CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /ĐHĐN-ĐT                             Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2012 

             
THÔNG BÁO   

Về việc xét tuyển bổ sung đợt 2 vào trường Đại học Sư phạm 
hệ đào tạo chính quy năm 2012 

 

Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét tuyển bổ sung hệ chính quy năm 2012 
vào trường Đại học Sư phạm đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau: 

I. Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận đơn xét tuyển:  

TT Tr ường / ngành  
Khối 
thi 

Mã ngành 
Mã 
TS 

Chỉ 
tiêu 

Điểm  
nhận đơn 
xét tuyển 

 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)      

1 
Công nghệ sinh học (chuyên ngành 
CNSH ứng dụng trong nông 
nghiệp - dược liệu - môi trường) 

B D420201 303 20 
≥14.0 

2 Tâm lý học 
B 

D310401 605 30 
≥14.0 

C ≥14.5 
3 Địa lý học, (chuyên ngành Địa lý 

du lịch 
C D310501 610 40 ≥14.5 

4 Văn hóa học C D220340 608 50 ≥14.5 

5 Công tác xã hội 
C 

D760101 611 30 
≥14.5 

D1 ≥13.5 
 

II. Th ời gian nhận hồ sơ ĐK xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển: 

 1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/10/2012 đến hết 
ngày 15/10/2012. 

 2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có 
ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên; 

- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại 
học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển. 

 3. Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

4. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng 
ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau: 

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 
 

 



 

Lưu ý: 

           - Khi nộp hồ sơ ĐKXT thí sinh phải nộp lệ phí 15.000 đồng/hồ sơ. Nhưng khi xin 
rút lại hồ sơ thí sinh không được hoàn trả lệ phí đã thu; 

- Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày 01/9/2012 (bắt đầu nhận hồ sơ) đến ngày 10/10/2012 (còn 5 ngày trước khi hết hạn 
nhận hồ sơ); 

- Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ 
ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người 
được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh 
nhân dân của mình. 

 

            Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê 
Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ud.udn.vn. 

 

  

Nơi nhận:  
- Như điều 3;    
- Ban Giám đốc để b/c;                                                                           
- Lưu: VP, Ban ĐT. 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

Đã ký và đóng dấu 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
TRẦN VĂN NAM 

 

 

 


