Hồ sơ nhập học Đại học Duy Tân năm 2017
Dưới đây là hướng dẫn nhập học tại Đại học Duy Tân cho tân sinh
viên ĐH chính quy Khóa 2017:
Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quý phụ huynh và thí sinh khi đến làm thủ tục nhập
học trực tiếp tại trường, Đại học Duy Tân ra hướng dẫn thông tin, quy
trình nhập học chi tiết như sau:

>> Địa điểm và thời gian nhập học:
Đ a đi m: Trường Đại học Duy Tân, số 254 Nguy n n inh,
h , Tp Đà N ng
Buổi sáng: từ 07g00 - 11g30 (từ Th 2 đến hủ Nhật)
Buổi chiều: từ 13g00 - 17g00 (từ Th 2 đến hủ Nhật)

uận Thanh

>> hi đến làm thủ tục nhập học, phụ huynh và tân sinh vi n chuẩn b hồ sơ
nhập học và học phí như sau:

1. Học phí Học kỳ I năm học 2017 - 2018 và các khoản thu nhập
học (như trong giấy báo nhập học)
uý Phụ huynh/ Sinh vi n có th nộp học phí theo một trong hai cách:
>> Cách 1: Đóng qua Ngân hàng
- Đơn v nhận: Trường Đại học Duy Tân
- Tài khoản: 2007.211.04.00005 tại Ngân hàng gribank - hi nhánh

ng

ch hi m, Đà N ng
- Nội dung: <Họ tên sinh viên> < M s h s >.

Lưu ý:

hi đến làm thủ tục nhập học tại Trường, uý Phụ huynh/ Sinh vi n
cần mang theo Chứng từ nộp tiền qua ngân hàng.
>> Cách 2: Đóng bằng tiền mặt tại Trường khi đến làm thủ tục nhập học

2. H s nhập học:
>> ác loại hồ sơ cần nộp ngay khi làm thủ tục nhập học:

- Bản chính Giấy báo nhập học (do Trường cấp);
-Bản chính Giấy ch ng nhận kết quả thi THPT quốc gia (đối với thí sinh xét
tuy n bằng đi m thi THPT quốc gia);
- 01 bản sao công ch ng Học bạ THPT;
- Bản gốc Giấy ch ng nhận tốt nghi p THPT tạm thời hoặc 01 bản sao công
ch ng Bằng tốt nghi p THPT nếu đ tốt nghi p trước n m 2017;
- 01 bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao ác giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu ti n (nếu có) như
giấy ch ng nhận con li t sĩ, thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như
thương binh của bản thân hoặc của cha mẹ, giấy ch ng nhận các đối tượng
ưu ti n khác ;
- Giấy đ ng ký nghĩa vụ quân sự tại đ a phương đối với thí sinh Nam giới c n
trong độ tuổi phải thực hi n nghĩa vụ quân sự (nếu có);
- Giấy đăng ký tạm vắng tại địa phư ng (đ i với Nam giới) nếu có hộ
khẩu thường trú ngoài TP Đà Nẵng;
>> ác loại hồ sơ có th nộp ngay hoặc bổ sung sau (chậm nhất là ngày
31/10/2017):
- 01 bản sao hợp l Giấy khai sinh
- Giấy đ ng ký nghĩa vụ quân sự tại đ a phương đối với thí sinh Nam giới còn
trong độ tuổi phải thực hi n nghĩa vụ quân sự (nếu có);
- Giấy đăng ký tạm vắng tại địa phư ng (đ i với Nam giới) nếu có hộ
khẩu thường trú ngoài TP Đà Nẵng;
- Sổ Đoàn vi n (nếu có)

Lưu ý: Những thí sinh tr ng tuy n theo h nh th c xét tuy n kết quả học tập
n m lớp 12 (Học bạ THPT) vẫn nộp đầy đủ các hồ sơ nhập học như tr n
>> Đ thuận ti n cho vi c làm thủ tục nhập học tại Trường, thí sinh vui l ng
tải mẫu đơn ý l ch điền trước thông tin và mang theo khi nhập học tại đây
Mọi thắc mắc, thí sinh và phụ huynh vui l ng li n h : 1900.966.900 - (0236)
3650403 - 3653561 đ được hướng dẫn

