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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN  

Tổ chức thi Năng khiếu Vẽ mỹ thuật lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy 

năm 2022 

(Cập nhật ngày 22/6/2022) 

 

  I. Thông tin chung  

  1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, nguyên là Trường Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1975. Năm 1994, khi Chính phủ ban hành 

Nghị định số 32/CP thành lập các đại học vùng, Trường Đại học Bách khoa trở thành 

cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.  

Trường Đại học Bách khoa có tầm nhìn đến năm 2035 “là trường đại học 

nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải 

quyết các thách thức kinh tế-xã hội trong nước và thế giới” với sứ mạng “là cơ sở 

giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng 

tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ; thực hiện nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của 

miền Trung – Tây nguyên, trong nước và quốc tế”.  

Triết lý giáo dục: Tư duy – Sáng tạo – Nhân ái. 

Giá trị cốt lõi: Chất lượng và chuyên nghiệp; Đổi mới và sáng tạo; Nhân văn 

và liêm chính. 

Trường Đại học Bách khoa đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Đại học Quốc gia Hà Nội kiểm định và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐBCL ngày 14/10/2016; được tổ 

chức kiểm định HCERES (Pháp) kiểm định và cấp chứng nhận ngày 13/06/2017.  

Trường đào tạo 16 chuyên ngành trình độ tiến sỹ; 17 chuyên ngành thạc sỹ; 26 

ngành trình độ đại học, trong đó có 16 chương trình đã được kiểm định đạt chất lượng 

bởi các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế. Kết quả kiểm định của Trường và các 

chương trình của Trường được công bố tại website 

http://www.dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance/Gioithieu/id/1894.  

http://www.dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance/Gioithieu/id/1894
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 Năm 2018, Trường thành lập khoa Khoa học công nghệ tiên tiến (Faculty of 

Advance Science and Technology - FAST) để tập trung đầu tư hơn nữa cho 5 chương 

trình hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày 

càng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0.  

  2. Mã trường: DDK 

  3. Địa chỉ các trụ sở: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: http://www.dut.udn.vn 

  5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo: Facebook:

 https://www.facebook.com/DUTpage 

  6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0888 477 377; 0888 377 177; 0888 577 277  

                    0236 36 20 999 

  II. Thông tin về kỳ thi 

1. Mục đích: Tổ chức thi Năng khiếu Vẽ mỹ thuật lấy kết quả xét tuyển đại học 

chính quy năm 2022; 

2. Môn thi thi năng khiếu: Vẽ mỹ thuật 

3. Ngày thi (dự kiến): ngày 13,14/07/2022  

4. Nội dung thi:  

4.1 Thể loại: Vẽ tĩnh vật đen trắng (Vẽ bằng bút chì đen) 

4.2 Hình thức thi (dự kiến): Thi tập trung 

4.3 Thời gian thi: 180 phút. 

4.4 Địa điểm thi: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, số 54 

Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

4.5 Đề thi:  

- Đề thi bao gồm đề thi và các mẫu vật kèm theo đề thi, do Hội đồng tuyển 

sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng quyết định và bảo mật đến giờ 

thi; 

- Mẫu vật được sắp sẵn trước giờ thi và có phương pháp đảm bảo tính bảo 

mật. 

          Đề thi mẫu và đáp án tham khảo: Tại phụ lục 1 

5. Hồ sơ, lệ phí dự thi 

5.1. Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Thí sinh đăng ký dự thi môn Năng khiếu Vẽ mỹ thuật bằng hình thức 

đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dut.udn.vn/tuyensinh2022 

- Thời gian đăng ký: Từ 10/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022 

http://www.dut.udn.vn/
http://dut.udn.vn/tuyensinh2022
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5.2. Lệ phí 

- 400.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự thi; 

- Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức chuyển khoản và 

cung cấp minh chứng đã nộp lệ phí (chụp ảnh tin nhắn, phiếu nộp tiền,..) khi thực 

hiện đăng ký trực tuyến.  

Thông tin chuyển khoản: 

• Đơn vị hưởng: Trường Đại học Bách khoa 

• Số tài khoản: 2007201003579 

• Tại:  Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà 

Nẵng 

Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí 

<Số CMND> hoặc <Số thẻ căn cước> + <nop tien VMT 2022> 

6. Quyền lợi thí sinh 

Thí sinh dự thi được nhận Giấy chứng nhận kết quả thi của Trường Đại 

học Bách khoa. Kết quả thi được tải lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để 

xét tuyển vào ngành Kiến trúc thuộc Trường ĐHBK hoặc các trường khác chấp nhận 

kết quả thi năng khiếu của Trường ĐHBK. 

  III. Công tác tổ chức và thông tin hỗ trợ. 

1. Công tác tổ chức thi 

Thực hiện theo Quy chế tổ chức thi năng khiếu lấy kết quả xét tuyển sinh 

đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-ĐHĐN ngày 

22/7/2020 của Đại học Đà Nẵng và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2478/QĐ-

ĐHĐN ngày 09/7/2022.  

2. Chấm thi và công bố kết quả 

 - Công tác chấm thi: hoàn thành trước ngày 19/7/2022 

 - Công bố kết quả: trước ngày 20/7/2022 

3. Thông tin hỗ trợ 

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang tuyển sinh của 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ 

www.dut.udn.vn/tuyensinh2022 hoặc liên hệ theo các địa chỉ sau: 

+ Phòng Đào tạo (A123) Trường Đại học Bách khoa. Số 54 Nguyễn Lương 

Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; 

+ Số điện thoại hỗ trợ: 0888.477.377, 0888.577.277, 0888.377.177, 

0236.3620.999. 

+ Email: tuyensinhbkdn@dut.udn.vn 

http://www.dut.udn.vn/tuyensinh2021
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+ Fanpage: https://www.facebook.com/DUTpage  

+ Zalo: https://zalo.me/dhbkdn2022 

 

Cán bộ kê khai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày…….tháng……. năm 202.... 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

    PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải 

 

 

 

https://www.facebook.com/DUTpage
https://zalo.me/dhbkdn2022
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 PHỤ LỤC 1: ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO  

(Ban hành kèm theo Đề án Tổ chức thi Năng khiếu Vẽ mỹ thuật lấy kết quả xét tuyển 

đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) 
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Mẫu vật trưng bày để thí sinh thực hiện bài thi. 

 

 

 

 

  



7 

 

 

Đáp án mẫu 

 
 


