
I.	Phương	thức	tuyển	sinh 
1.	Vùng	tuyển	sinh: tuyển sinh trong cả nước 
2.	Phương	thức	xét	tuyển: xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và theo Học bạ THPT. 
3.	Điều	kiện	xét	tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy 
định của Trường và của Bộ GD&ĐT. 
Thí	sinh	có	thể	lựa	chọn	1	trong	2	phương	thức	tại	bảng	sau	để	đăng	ký	xét	tuyển 

 
	(*)	–	Phương	án	xét	kết	kết	quả	học	tập	3	năm	(5HK)	hoặc	3	học	kỳ	hoặc	3	môn	theo	tổ	hợp 
II.	Thời	gian,	thủ	tục	và	hồ	sơ	đăng	ký	xét	tuyển 
1.	Thời	gian	nhận	hồ	sơ: đến 17giờ 00 ngày 12/10/2022. 
Nhà trường xét trực tiếp và ưu tiên hồ sơ đến trước cho đến khi đủ chỉ tiêu. Do đó, thời hạn nhận hồ sơ 
có thể kết thúc trước ngày 12/10/2022 mà không thông báo trước. 
2.	Hồ	sơ	đăng	ký	xét	tuyển 
- Học bạ THPT (bản	sao	công	chứng); 



- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022	(bản	chính)	đối với thí sinh xét tuyển theo Kết quả thi 
TN THPT năm 2022; 
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản	sao	công	chứng)	hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản	chính); 
3.	Đăng	ký	và	xét	tuyển 
- Đăng	ký	trực	tuyến	tại	website:	https://donga.edu.vn/tuyensinh/dang-ky 
- Thí sinh gửi phát nhanh hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại Trường Đại 
học Đông Á 
- Thí sinh có thể đến nhận giấy báo trực tiếp tại Trường để làm thủ tục nhập học hoặc truy cập tại 
website để biết thông tin chi tiết: 
https://donga.edu.vn/tracuuketqua 
4.	Nhập	học: 
- Thí sinh làm thủ tục nhập học trước ngày 15/10/2022, theo 1 trong 2 cách sau: 
+ Trực tuyến tại địa chỉ http://nhaphoc.donga.edu.vn/ 
+ Trực tiếp tại Đại học Đông Á, số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng 
- Thí sinh nộp học phí bằng cách chuyển khoản về tài khoản của Trường: 
+ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN (Agribank) CN. Ông Ích Khiêm - Nam Đà Nẵng 
+ Tên thụ hưởng: Trường Đại học Đông Á 
+ Số tài khoản: 2007 201 004 615 
+ Nội dung nộp tiền: Họ và tên - HP nhập học – Mã hồ sơ 
5. Chính	sách	học	bổng	nhập	học 
Nhà trường chia sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19, nên dành học bổng Khuyến học cho Tân 
SV là 3.000.000 đồng ngay lúc nhập học, trong đó bao gồm: hỗ trợ học phí 1.500.000 đồng cho 2 học 
kỳ đầu và quà tặng trị giá 1.500.000 đồng. 
Mọi thông tin về Tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: 

§ Trung	tâm	Tuyển	sinh,	Trường	Đại	học	Đông	Á	
§ 33	Xô	Viết	Nghệ	Tĩnh,	phường	Hòa	Cường	Nam,	quận	Hải	Châu,	TP.	Đà	Nẵng	
§ Điện	thoại:	0236.3519.991	-	0236.3519.929	-	0236.3531.332	
§ Hotline:	0981	326	327	
§ Website:	donga.edu.vn	
§ Email:	phongtuyensinh@donga.edu.vn	


