THÍ SINH CẦN LƯU Ý
-

Thí sinh phải mang theo: chứng minh nhân dân (CMND), giấy báo dự thi trong các buổi thi.
Thí sinh cần đọc kỹ nội dung trên giấy báo dự thi. Khi phát hiện có sai sót, thí sinh mang giấy báo dự thi và
giấy tờ liên quan để điều chỉnh trực tiếp tại phòng thi.
Thí sinh đặc biệt lưu ý đến đúng giờ, đúng địa điểm và phòng thi ghi trên giấy báo dự thi. Thí sinh đến trễ sau
giờ thi chính thức thì không được dự thi.
Những vật dụng cần thiết được phép mang vào phòng thi:
 Môn thi Vẽ trang trí màu
- Bảng vẽ 40cm x 60cm
- Bút chì mềm (2B,3B,4B,5B,6B), thí sinh tự chọn loại bút chì
mềm phù hợp
- Màu bột hoặc màu nước (Pentel, Đông A, Mango…)
- Keo dán dạng nước để pha với màu bột
- Giấy can mờ hoặc giấy than (không có hình)
- Băng keo giấy, kẹp bướm (không sử dụng băng keo 2 mặt)
- Bảng pha màu (bằng nhựa hoặc gỗ ván ép)
- Cọ vẽ các loại (ít nhất 3 cái lớn, trung, nhỏ)
- Bút chì, thước eke, compa, gôm (tẩy), viết mực hoặc viết bi
- Lon đựng nước để rửa cọ
- Giẻ lau
- Gọt bút chì

 Môn thi Vẽ Hình họa mỹ thuật
- Bảng vẽ 40cm x 60cm
- Bút chì mềm (2B,3B,4B,5B,6B), thí sinh tự
chọn loại bút chì mềm phù hợp.
- Viết mực (viết bi)
- Gôm (tẩy)
- Que đo, dây dọi
- Băng keo giấy, kẹp bướm (không sử dụng băng
keo 2 mặt)
- Gọt bút chì

 Môn thi Đánh giá năng lực:
- Viết mực (viết bi).
- Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và thẻ nhớ
 Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus;
 VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II;
 Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;
 Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
 Canon F-788G, F-789GA và các máy tính tương đương.
 Môn thi Năng khiếu Thể dục thể thao:
- Thí sinh dự thi mặc trang phục thể thao, giày thể thao đế bằng.
 Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:
Phòng Đại học (A0005) - Trường ĐH Tôn Đức Thắng – Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 37 755 052 - (08) 37 755 051 | Website Trường: http://www.tdt.edu.vn | Website tuyển sinh của Trường:
http://www.tuyensinh.edu.vn | Hotline: 093 880 8810.

