
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY 

NĂM 2012 
  

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Đà Nẵng  thông báo Tuyển 
sinh  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP hệ chính quy công lập năm 2012 như sau: 

      Mã trường: GD33. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 850 

1. Ngành đào tạo 

o Kế toán - Tin h ọc  

o Kế toán Tổng hợp  

o Công ngh ệ Thông tin  

o Công ngh ệ Mạng - Truy ền thông  

o Tin học - Hành chính V ăn thư 

2. Quyền lợi của học sinh  

• Được hưởng đầy đủ quyền lợi của một sinh viên chính quy tại ĐH Đà Nẵng như: Chế 
độ học bổng; Miễn giảm học phí; Ký túc xá; Giới thiệu việc làm sau TN; Tham gia các 
hoạt động … 

• Sau khi tốt nghiệp TCCN, học viên được cấp Bằng cấp hệ chính quy do Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng ký và được tạo điều kiện học liên thông lên Cao đẳng tại các trường thành 
viên của Đại học Đà Nẵng hoặc học liên thông Đại học hệ chính quy. 

• Trong tổng sổ 850 chỉ tiêu, tổ chức Passerelles Numériques (nước CH Pháp) sẽ chọn 
và cấp từ 30-90 suất học bổng (bao gồm toàn bộ học phí TCCN, đào tạo bổ sung Tiếng 
Anh giao tiếp, ứng dụng Công nghệ thông tin, kỹ năng mềm và bố trí việc làm sau khi tốt 
nghiệp TCCN). 

• Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng sẽ tuyển chọn 100 chỉ tiêu vào học chương trình TCCN 
Chất lượng cao với 02 chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin và Kế toán tổng hợp. 

• Được giảm 40% học phí khi học các lớp ngắn hạn tại Trung Tâm: Quản trị mạng; Kỹ 
thuật viên đồ họa; Bác sĩ máy tính; Kế toán thực hành; Kê khai quyết toán thuế; Kỹ thuật 
viên tin học; Tin học A, B , Văn phòng. 

3. Đối tượng tuy ển sinh và hình th ức tuy ển sinh  

• Học sinh tốt nghiệp THPT, BTVH. 



• Xét tuyển một trong 2 hình thức. 

o Học bạ THPT, BTVH : xét điểm tổng kết của lớp 12 với 3 môn: Văn; Toán; 
Lý. 

o Xét tuyển theo điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012. 

4. Hồ sơ xét tuy ển gồm có  

• Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2012 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

• Bản sao (có công chứng) Học bạ THPT hoặc Bổ túc THPT; 

• Phiếu báo điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 (nếu xét tuyển dựa vào kết quả thi 
Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng); 

• Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT; 

• 02 Bì thư đã dán tem (ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận); 

• Lệ phí xét tuyển: 40.000đ. 

5. Thời hạn nộp hồ sơ:  

Từ nay đến hết ngày 25/10/2012 

6. Nơi nhận hồ sơ 

Trung tâm Phát tri ển Phần mềm Đại học Đà Nẵng  

• Địa chỉ:         Tầng 1 (toà nhà 12 tầng Viện Anh ngữ), 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng 

• Điện thoại:     (0511). 3810425 - 3818040 - 2240741 

• Fax:              (0511). 3818040 

 


