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I. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể chọn một trong 3 cách sau: 

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghệ. 

2. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện. 

3. Đăng ký trực tuyến tại trang http://daotao.dct.udn.vn/dkxt.asp 

II. Hồ sơ xét tuyển bao gồm: 

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu phiếu tại: http://daotao.dct.udn.vn/Mau1A.doc). 

 2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.  

 3. Bản sao học bạ THPT hoặc Phiếu điểm kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017. 

 4. Giấy tờ chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có). 

Lưu ý: Các bản sao phải có công chứng hợp lệ 

III. Địa chỉ nhận hồ sơ 

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ 

Số 48 Cao Thắng - Đà Nẵng 

Tel: 0236 3835705 - 3530103 - Email pdt.cdcn@gmail.com 

IV. Quy trình xét tuyển, nhập học:  

1. Nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển 30.000 đồng theo 1 trong 3 phương thức đã nêu. 

2. Xem kết quả xét tuyển công bố trên trang tuyển sinh daotao.dct.udn.vn/ts.asp. 

3. Thí sinh trúng tuyển nhập học - xem hướng dẫn để chuẩn bị hồ sơ nhập học trên trang 
tuyển sinh daotao.dct.udn.vn/ts.asp. 

V. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến 

Bước 1: Vào trang tuyển sinh của Trường Cao đẳng công nghệ 

Địa chỉ: http://daotao.dct.udn.vn/ts.asp. 

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký xét tuyển trực tuyến. 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và lưu lại mã số đăng ký của hồ sơ. 

Bước 4: Mang hồ sơ xét tuyển gồm các mục 2, 3, 4 trong II (ghi mã số đăng ký trên bìa hồ sơ) 
và lệ phí 30.000 đồng đến nộp tại Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghệ. Hồ sơ 
không hợp lệ hoặc không đúng với thông tin đã đăng ký trực tuyến sẽ bị từ chối nhập học. 
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