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HƯỚNG DẪN  

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG 

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

1. Thời gian, hình thức nộp hồ sơ 

Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng vào Trường 

Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng từ ngày 08/07/2019 đến 10h ngày 14/07/2019 (tính ngày, giờ theo 

dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường 

Đại học Kinh tế). 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thằng bằng một trong hai hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (trong giờ hành chính). 

- Qua đường bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ đến địa chỉ: 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

 

2. Chi tiết hồ sơ gồm có: 

2.1 Nhóm 1: Xét tuyển thẳng chương trình đào tạo chính quy tất cả các ngành 

 Hồ sơ chung cho thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng: 

 Đơn đăng ký xét tuyển thẳng năm 2019 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN; 

 Minh chứng nộp lệ phí ĐKXT; 

 Bản sao minh chứng (nếu có): 

 Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh (học bạ, …); 

 Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. 

 Cụ thể, thí sinh thuộc đối tượng sau nộp thêm các hồ sơ: 

1. Đối tượng 1:  

 Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. 

2. Đối tượng 2:  

 Bản sao có công chứng Giấy xác nhận tham gia thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên 

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3); 

 Minh chứng kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 

3. Đối tượng 3:  
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 Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận (kèm thông tin điểm thi) đạt giải Nhất, Nhì 

học sinh giỏi chương trình lớp 12 thuộc các năm 2017, 2018, 2019 cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. 

4. Đối tượng 4: 

 Bản sao có công chứng Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT thời hạn tính đến ngày 

20/08/2019; 

 Minh chứng kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 

 

2.2 Nhóm 2: Xét tuyển thẳng chương trình đào tạo chính quy liên kết đào tạo quốc tế 

 Đơn đăng ký xét tuyển thẳng năm 2019 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN; 

 Minh chứng nộp lệ phí ĐKXT; 

 Bản sao minh chứng (nếu có): 

 Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh (học bạ, …); 

 Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. 

 Bản sao có công chứng Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT thời hạn tính đến ngày 

20/08/2019; 

 Minh chứng kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia hoặc bản sao có công chứng học bạ đầy đủ 

03 năm học trung học phổ thông. 


