THÔNG BÁO
VỀ VIỆC XÉT TUYỂN BỔ SUNG (XÉT TUYỂN ĐỢT 2)
ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA
1. Tên ngành, mã trường, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng điểm
nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển.
Ngưỡng
điểm nhận
HSĐKXT
(tính cả
điểm ưu
tiên)

Chỉ tiêu
dự kiến

Mã
trường

Mã ngành

Công nghệ
Thông tin

ZPH

52480101

1. Toán, Lý, Hoá
2. Toán, Lý, Tiếng Anh

15.75

27

Công nghệ
Kỹ huật Ô tô

ZPH

52510205

1. Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Lý, Tiếng Anh

19.00

19

Công nghệ Kỹ
thuật Cơ khí

ZPH

52520103

1. Toán, Lý, Hoá
2. Toán, Lý, Tiếng Anh

15.50

31

52140208

1. Toán, Lý, Hoá
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Văn, Tiếng Anh

15.50

94

Ngành học

Giáo viên giáo
dục quốc phòng
và an ninh

ZPH

Tổ hợp môn xét tuyển

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu phần sau thông báo này).
- 01 bản photocopy giấy chứng nhận kết quả thi (không cần công chứng)
- Một phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ (ba mươi ngàn đồng chẵn).
3. Hình thức nộp, thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
a) Hình thức nộp: Đến trực tiếp Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ
quan Kỹ thuật quân sự) để nộp hồ sơ xét tuyển hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường
bưu điện.
b) Thời gian nộp hồ sơ
Trường ĐH Trần Đại Nghĩa nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 17g00 ngày
21/8/2017 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi chuyển phát nhanh).
c) Địa chỉ nhận hồ sơ
Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh/Trường ĐH Trần Đại Nghĩa
Số 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839842768; website: tdnu.edu.vn

4. Công bố kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học
a) Công bố kết quả thi

Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt bổ sung (xét tuyển đợt 2) và ngày 25/8/2017
trên website: tdnu.edu.vn (mục thông tin tuyển sinh).
b) Xác nhận nhập học
Thí sinh trúng tuyển bổ sung, có nguyện vọng học hệ dân sự tại trường phải nộp bản
chính giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường
bưu điện từ ngày 26/8/2017 đến trước 17g00 ngày 31/8/2017 (tính theo dấu bưu điện) để xác
nhận nhập học.
GHI CHÚ
- Theo quy định của Nhà nước, ngành giáo viên giáo dục QP-AN được bảo đảm
nởi ở, trang phục, học phí ...
- Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp đề nghị liên hệ với Ban Thư ký Hội đồng
tuyển sinh/Trường Đại học Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Số 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839842768; 0908796463 (gặp đ/c Phóng); website: tdnu.edu.vn
Email tư vấn: tuyensinhktqs@gmail.com

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ PHIẾU:

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
:
NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 2) VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2017
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
.................................................................... ...... ........... ..Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
ngày
tháng năm
3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia)
5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi)……………………………..……..
6. Địa chỉ Email: …………………………..…….
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
7. Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên
Đối tượng ưu tiên
8. Nội dung các nguyện vọng bổ sung (NV)
Thứ tự NV
ưu tiên
(1)

Mã trường
(chữ in
hoa)
(2)

Mã ngành/
Nhóm ngành
(3)

Tên ngành/Nhóm
ngành
(4)

Mã tổ hợp
môn xét
tuyển
(5)

Ghi chú
(6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
…
…
Tổng số nguyện vọng:
..........., ngày ..... tháng .... năm 2017
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

