
Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 

Điện thoại: 0236.3822041; Fax: 0236.3823683; Website: www.udn.vn 

  

 

 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

HĐTS ĐH&CĐ CHÍNH QUY 2018 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày  tháng  năm 2018 

 

GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN 
 

Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2018 trân trọng thông báo 

Anh/Chị:  Ngày sinh:  

Số báo danh:    Khu vực: Đối tượng:  

Điểm các môn thi:   

Tổng điểm xét tuyển:  

Đã trúng tuyển ngành:  

Mã ngành:danhhí sinh: ……………………………….. Ngày sinh:………….. 

Trường:     Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng 

Theo quy định, Anh/Chị phải xác nhận nhập học với Khoa Y Dược trước 17 giờ ngày 12/8/2018, 

bằng cách gửi Phiếu báo điểm thi THPT 2018 (bản gốc) đến Khoa qua đường bưu điện (căn cứ theo 

dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp (trong giờ hành chính), theo thông tin như sau: 

- Người nhận: Phòng Đào tạo - Khoa Y Dược 

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đại học Hòa Quý, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  

quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

Thời gian nhập học: từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 17/8/2018 tại Khoa Y Dược 
Hồ sơ nhập học: 

1. Giấy báo trúng tuyển; 

2. Quyết định cử đi học (bản chính) đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội do cơ quan quản lý; 

3. Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp THPT 

hay BTVHTH; Bản sao (có công chứng) học bạ; Bản chính bằng tốt nghiệp và học bạ để đối chiếu 

kiểm tra; 

4. Bản sao giấy khai sinh; Bản photo CMND; 

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có); Đoàn viên nộp Sổ đoàn và bản photo CMND tại Văn phòng 

Đoàn trường; 

6. 04 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4cm; 

7. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

8. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT; 

9. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và xác nhận đăng ký vắng mặt/giấy giới thiệu di chuyển 

NVQS do BCH quân sự xã, phường cấp (đối với thí sinh nam). 

Các khoản tiền phải nộp: 

1. Học phí học kỳ I năm học 2018-2019 (tạm thu): 5.900.000 đ/học kỳ. 

2. Bảo hiểm y tế (bắt buộc) 3 tháng(01/10/2018-31/12/2018): 131.355đồng; 

3. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 120.000 đồng; 

4. Phí khám sức khỏe đầu khóa học: 77.000đồng. 

Một số lưu ý: 
1. Đại học Đà Nẵng bố trí chỗ ở nội trú (ưu tiên đối tượng chính sách) cho các thí sinh có nhu cầu. 

2. Thí sinh truy cập vào trang web của Khoa (http://smp.udn.vn) hoặc điện thoại 0236.3990461 để biết 

thêm thông tin chi tiết về thủ tục nhập học. 
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