HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS NĂM 2021

(1) Cách thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh tải và điền thông tin vào mẫu phiếu đăng ký xét tuyển
thẳng dành cho từng đối tượng 1,2,3,4 tại https://admission.tdtu.edu.vn/ hoặc
https://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn/
(2) Thời gian đăng ký xét tuyển:
- Đợt 1: từ 01/04 đến 30/04/2021;
- Đợt 2: từ 01/05 đến 25/05/2021;
- Đợt 3: từ 01/06 đến 10/07/2021;
- Đợt 4: từ 15/07 đến 31/07/2021;
- Đợt 5: từ 01/08 đến 10/08/2021;
- Đợt 6: từ 11/08 đến 20/08/2021.
(3) Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại TDTU hoặc nộp qua bưu điện, hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ưu tiên xét tuyển thẳng theo mẫu TDTU;
- Bản photo chứng chỉ tiếng Anh B2 hoặc SAT, A-Level, IB, ACT (đối tượng 1 và đối tượng 4);
- Bản photo chứng nhận tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp (nếu có);
- Bản photo Giấy xác nhận văn bằng tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam (trừ thí sinh tốt
nghiệp theo chương trình THPT Việt Nam);

- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả học tập THPT (học bạ THPT hoặc Bảng điểm có xác nhận
của Trường THPT)

- Bản photo (công chứng) CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
- Chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/ phương thức;
Địa chỉ nộp hồ sơ: Khoa giáo dục quốc tế (F0602) Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn
Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
- Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh như sau:
+ Tên tài khoản: Trường đại học Tôn Đức Thắng
+ Số tài khoản: 0071000973022
+ Tên ngân hàng: NH TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP. HCM
+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí CTLK TS2021 _Họ tên TS_Số CMND TS (VD: Thu hộ chi
phí CTLK TS2021_Nguyễn Văn A_123456789)
(4) Công bố kết quả: Kết quả ưu tiên xét tuyển sẽ được công bố trên website
https://admission.tdtu.edu.vn/ và gửi qua email thí sinh.
(5) Thông tin liên hệ: Thí sinh có thể liên hệ qua đường dây nóng (028) 37755 108 hoặc số điện thoại
0935 035 270 để được hỗ trợ.

