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THÔNG BÁO
Chỉ tiêu tuyển sinh (đợt 2) trường Dự bị Đại học
Dân tộc Trung ương năm 2017
Hội đồng tư vấn tuyển sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương
thông báo xét tuyển 70 chỉ tiêu đợt 2 (hình thức xét học bạ) cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Thí sinh thuộc đối tượng 01 của nhóm ưu tiên 1 (ƯT1) và khu vực 1
(KV1) qui định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển Học bạ
3. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
- Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017;
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm
từ khá trở lên trong ba năm THPT;
- Điểm trung bình chung của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12
từ 6,0 trở lên.
4. Hồ sơ xét tuyển
a) Đơn đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu trên trang web
của trường: https://www.dubiviettri.edu.vn).
b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời hoặc bản sao công
chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
c) Bản sao công chứng: Học bạ THPT, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
d) Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (nếu có).
5. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 24/8/2017
6. Hình thức đăng ký xét tuyển
- Nộp Hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Trường Dự bị
Đại học Dân tộc Trung ương - Số 19 - Phường Tân Dân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
- Đăng ký trực tuyến tại website: dubiviettri.edu.vn (Sau khi đăng ký trực
tuyến, học sinh gửi Hồ sơ xét tuyển về Nhà trường).
7. Chỉ tiêu cụ thể:
Nhóm
ngành

Stt

Tổ hợp môn xét tuyển

1
2
4

Toán - Lí - Hóa (Khối A)
Toán - Hóa - Sinh (Khối B)
Toán - Văn - Tiếng Anh (Khối D)

5

Toán - Lí - Tiếng Anh (Khối A1)

DBK

Dự kiến
chỉ tiêu
30
20
10
10

Ghi chú
Chỉ tiêu theo các tổ
hợp môn có thể điều
chỉnh để phù hợp với
lượng hồ sơ đăng ký
xét tuyển.
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