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THÔNG BÁO NHẬP HỌC  
 
 

Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân trân trọng thông báo các Anh (chị) đã trúng 

tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 17 ( đợt 2 năm 2017) của Trường trong thời 

gian từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018, Anh (Chị) đến tại Phòng Kế hoạch – Tài 

chính - 137 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng để làm thủ tục nhập học. 

Học phí học kì 1: 14.000.000 đồng. 

(Hoặc có thể nộp qua tài khoản ngân hàng của Trường: Số TK: 20072110400005 tại 

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn – Chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng. 

Khi chuyển tiền phải ghi đầy đủ và chính xác các thông tin để thuận lợi cho quá trình 

kiểm tra đối chiếu: Nội dung nộp tiền cụ thể (Ví dụ: học phí nhập học khóa 17,...); Họ và 

tên của học viên; Ngày tháng năm sinh; Tên ngành trúng tuyển..) 

 Khai giảng: Vào lúc 8h00 Thứ Bảy ngày 27/01/2018 tại phòng 702, tầng 7 – 

K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng. 

 Nội dung: Triển khai Quy định đào tạo, chương trình, kế hoạch đào tạo và chụp 

hình làm thẻ học viên. 

 Nhận được giấy gọi này, Anh (Chị) sắp xếp công việc để đến Trường nhập học 

đúng thời gian quy định. 

 Nếu quá thời hạn trên, Anh (Chị) không đến làm thủ tục nhập học Trường sẽ xóa 

tên khỏi danh sách trúng tuyển.  

 

Mọi thông tin khác cần liên hệ và tham khảo tại: 

Website: http://sdh.duytan.edu.vn 

Tel:  (0236)3. 652608 - Hotline: 0901.96.4444 (Thầy Như). 
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