HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2018
Năm 2018, Trường ĐH Tôn Đức Thắng triển khai hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến
chương trình liên kết quốc tế. Thí sinh truy cập vào website http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn
để tra cứu điều kiện xét tuyển và đăng ký xét tuyển.
1. Giao diện trang chủ

2. Thí sinh nhập thông tin cá nhân và chọn Tỉnh thí sinh đang học  Huyện thí
sinh đang học  Trường THPT thí sinh đang học.

3. Thí sinh chọn phương thức xét tuyển và nhập điểm theo điểm ghi trong học bạ
THPT:

4. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách ngành thỏa điều kiện thí sinh đã nhập. Thí sinh chọn
1 ngành có nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

5. Thí sinh chọn cách thức xét tuyển và nhập điểm theo yêu cầu (nếu có):

Trường hợp 1: không đủ điều kiện nộp hồ sơ, hệ thống sẽ báo để thí sinh có thể
thay đổi cách thức xét hoặc tổ hợp xét tuyển cho phù hợp:

Trường hợp 2: đủ điều kiện nộp hồ sơ, hệ thống sẽ hiện nút “Đăng ký” để thí
sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến:

6. Nếu đủ điều kiện nộp hồ sơ, thí sinh vui lòng bấm “Đăng ký” để vào trang đăng
ký và điền các thông tin để hoàn thành hồ sơ.
Giao diện trang đăng ký:

7. Thí sinh điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên trang đăng ký. Thí sinh có thể
đăng ký xét tuyển 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên ngành 1 và ngành 2.
Lưu ý: TDTU sẽ gửi tài khoản đăng nhập về email của thí sinh.

8. Sau khi điền đầy đủ thông tin, thí sinh click chọn vào ô “Tôi xin cam đoan những
thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy định
hiện hành của Bộ GDĐT”  đọc kỹ những thông tin ở mục “Lưu ý”  bấm nút
“Nộp hồ sơ”.

9. Sau khi nộp hồ sơ thành công, thí sinh đăng nhập vào email đã đăng ký ở trang xét
tuyển để kiểm tra tài khoản được cấp (trường hợp không tìm thấy email vui lòng
kiểm tra hộp thư rác/spam)
10. Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra, điều chỉnh
thông tin (nếu có): vào trang http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn  chọn nút “Đăng
nhập”

11. Thí sinh được phép điều chỉnh thông tin (trừ thông tin điểm) nếu chưa chọn lệnh
“in phiếu”. Sau khi in phiếu, thí sinh sẽ không được điều chỉnh nguyện vọng cho
đến khi mở đợt điều chỉnh.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 được điều chỉnh từ ngày 08-09/5/2018.
- Lúc bấm “in phiếu”: thí sinh nên in ra file PDF (save as PDF) rồi dùng file
PDF in ra giấy để lưu lại file phiếu đăng ký và không bị sai form đăng ký.
12. Thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển  ký tên  nộp về trường THPT đang học ký
tên đóng dấu xác nhận (nếu không có học bạ photo công chứng)  gửi về TDTU
trong thời gian quy định kèm theo chi phí xét tuyển.
13. HỒ SƠ CHỈ HỢP LỆ KHI VÀ CHỈ KHI ĐH TÔN ĐỨC THẮNG NHẬN
ĐƯỢC PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (có dấu xác nhận của trường THPT
đang học hoặc bản photo công chứng học bạ THPT).
KHI CẦN HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ, THÍ SINH CÓ THỂ LIÊN
HỆ BAN TUYỂN SINH QUA SỐ ĐIỆN THOẠI: 0935 035 270 | (028) 37 755 053

