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THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đạỉ học thứ hai năm 2018

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởne Bộ 
GD&ĐT Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai, xuất phát từ nhu 
cầu đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức trong tỉnh 
Đồng Tháp và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường Đại học 
Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 
2018 như sau:

I. Hình thức đào tạo
Nhà trường tổ chức đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, thực hiện Quy chế 

đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng 
đại học hình thức vừa làm vừa học.

II. Thòi gian và kinh phí đào tạo
1. Thời gian đào tạo: từ 2,5 đến 3 năm.

2. Kinh phí đào tạo lấy từ nguồn thu học phí của người học. Mức thu học phí 
được quy dịnh cho từng ngành đào tạo và theo đúng quy định hiện hành của Liên Bộ 
Tài chính -  Giáo dục và Đào tạo.

3. Lệ phí hồ sơ ĐKDT, lệ phí xét tuyển:
a) Lệ phí hồ sơ ĐKDT: ÔO.OOOđ
b) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

? *

III. Ngành tuycn (Xem phụ lục ngành tuyên sinh đính kèm)

IV. Đối tưọng dự tuyển
Đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành tuyển.

V. Thủ tục và hồ SO' dăng ký dự tuyển
1. Mỗi thí sinh làm một bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển, có phát hành tại phòng Đào 

tạo (Phòng 201 -  Dãy B l) Trường Đại học Đồng Tháp, một bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển 
gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển;

b) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất;

c) Bản sao có công chứng bảng điểm toàn khóa của bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất;

d) Bản sao có công chứng giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;

e) Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo (Phòng 201 -  Dãy B l) Trường Đại học 
Đồng Tháp.
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VI. Tổ chức tuyển sinh
1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

/ f

2. Kê hoạch tuyên sinh

STT Nội dung Thòi gian

1 Thông báo tuyển sinh, phát hành hồ sơ và 
nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 24/01/2018- 15/7/2018

2 Xét tuyển, công bố danh sách trúng tuyển 16/7/2018-22/7/2018

3 Gửi giấy triệu tập trúng tuyển 23/7/2018-28/7/2018

4 Khai giảng Ngày 04/8/2018

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo (Phòng 201-Dãy B l) Trường Đại học 
Đồng Tháp, địa chỉ: số 783, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp, điện thoại: 0277.8515516 hoặc truy cập Website theo địa chỉ: 
www.dthu.edu.vn ./.

Nơi nhận:
-  Vụ Giáo dục Đại học;
- Công bố Website, Egov;
- Lưu: VT, ĐT.

Nguyễn Văn Đệ
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ỀĩẻmăM
CÁC NGÀNH TUYẾN SINH NĂM 2018

A 9  /TB-ĐHĐTngày JUf /01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)

TT e p ỉ » Mã ngành Chỉ tiêu Điều kiện dự tuyển về văn bằng tốt nghiệp
1 Quản lý Giáo 7140114 50 Tốt nghiệp đại học sư phạm
2 Giáo dục Mầm non 7140201 50 Tốt nghiệp đại học sư phạm
3 Giáo dục Tiểu học 7140202 50 Tốt nghiệp đại học sư phạm
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 100 Tốt nghiệp đại học, Tiếng Anh tương đương trình độ B
5 Ngôn Ngữ Trung Quốc 7220204 50 Tốt nghiệp đại học, Tiếng Anh tương đương trình độ B
6 Việt Nam học (Văn hóa du lịch) 7310630 50 Tốt nghiệp đại học những ngành tuyển sinh khối c, DI
7 Tài chính -  Ngân hàng 734^0201 50 Tốt nghiệp đại học những ngành tuyển sinh khối A, DI
8 Ke toán 7340301 50 Tốt nghiệp đại học những ngành tuyển sinh khối A. DI
9 Quản trị kinh doanh 7340101 50 Tốt nghiệp đại học những ngành tuvển sinh khối A, DI


