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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Ầ\th á n g 'ị í năm 2016

THÔNG BÁO
v ề việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2017
tại Trưòng Cao đẳng Cộng đồng Đ ồng Tháp
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học
bằng thứ hai ngành Ke toán hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Cao
đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, cụ thể như sau:
1. Thòi gian đào tạo:
- Thời gian đào tạo: 2 năm.
- Lịch học được bố trí vào thứ 7 và Chù nhật.
2.

Văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng đại học danh

hiệu cử nhân hình thức Vừa làm vừa học, có giá trị pháp lý như bằng cấp của hình
thức đào tạo chính quy, được học tiếp các bậc học cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ.
3.

Các hình thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh theo 2 hình thức: tuyển thảng và thi

tuyển
3.1. Tuyển thẳng:
- Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy của Trường Đại học Mở
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy của các trường đại học có
cùng ngành đào tạo với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Những người đã tốt nghiệp đại học chính quy của các trường đại học thuộc
nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Toán và Thống kê.
3.2. Thi tuyển:
- Đối tượng: Các thí sinh tốt nghiệp đại học không thỏa điều kiện tuyển thẳng,
xét tuyển.

,

.: ;

- Môn thi: Tiếng Anh, Toán
4.

Hồ sơ đăng ký d ự thi: Thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
-

Hồ sơ

địa phương hoặc

tụyển sinh (theo mẫu của

trường),có dán

ành

và có

xácnhận tạ

cơ quạn đang công tác.

-

02 bản

sao bằng tốt nghiệp đại học,

-

01 bản

sao giấy khai sinh.

01bản photo có công

chứng bảng điểm.

- 03 ảnh màu (không kể ảnh dán trên hồ sơ tuyển sinh) cỡ 3x4 (ảnh mới chụp,
cùng màu, cùng cỡ, cùng kiểu ảnh dán trong hồ sơ tuyển sinh và phải ghi rõ họ tên,
ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh).
- 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh.
Lưu ý:
- Các bản sao gồm bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực và đựng
trong phong bì do Trường phát hành.
- Trường không nhận hồ sơ nộp trễ hoặc thiếu một trong các giấy tờ, thủ tục
quy định trên.
5.

Kế hoạch tuyển sinh:
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/3/2017
- T hòi gian ôn thi: từ ngày 25/3 đển ngày 09/4/2017
+ Học phí ôn tập: 500.000 đ/môn
+ Lệ phí dự thi: 70.000 đ/2 môn/thí sinh
+ Lệ phí tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ
+ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ
- Thòi gian thỉ tuyển: ngày 15/4/2017
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào đầu tháng 6/2017

6.

Thông tin liên hệ: Mọi thắc mác về thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ:
-

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Địa chỉ: 259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0673 874775, 0673 851274
-

Trung tâm Đào tạo T ừ xa - Trưòìig Đại học M ở Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 19006493
Website: wwvv.oude.edu.vn
Nơi nhận:
- Các đớn v ị (để t/h);
- Trường C Đ C Đ Đ ồn g Tháp;

- Lưu: VT, TT.ĐTTX ^

