B ộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO
T R U ÔNG ĐẠI HỌC T Â Y ĐỎ

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

số:?ư/TB-Đ H TĐ

cần Thơ, ngày /ỊC thảng o i . năm 2018

TH Ô N G BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG T Ừ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
Đ Ợ T 1 NĂM 2018 - HỆ CH ÍNH QUY
Trường Đại học Tây Đô thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học như sau:
1. NGÀNH TUYỂN SINH:
TT

1

Ngành đào tạo
Dược

2

Điều dưỡng

3

Kế toán

4

Tài chính - Ngân hàng

5

Quản trị kinh doanh

6

Công nghệ kỹ thuật
công trình xây dựng

7

Công nghệ thông tin

8

Nuôi trồng thủy sản

Thòi gian
đào tạo

Môn thi
C ơ bản: Toán;
C ơ sở ngành: Hóa phân tích;
C huyên ngành: H óa dược - Dược

lỷ-Dược

lâm sàng;
C ơ bản: Toán;
C ơ sở ngành: Giải phẫn - Sinh lý;
C huyên ngành: Điều dưỡng: Cơ bản, nội,
ngoại, nhi.
C ơ bản: Anh vãn;
C ơ sở ngành: Lý thuyết tài chính tiền tệ;
C huyên ngành: Kể toán DN.
Cơ bản: Anh văn;
C ơ sỏ' ngành: Lý thuyết tài chính tiền tệ;
C huyên ngành: Nghiệp vụ ngân hàng TM.
C ơ bản: Anh văn;
C ơ sỏ' ngành: Marketing căn bản;
C huyên ngành: Quản trị sản xuất.
C ơ bản: Toán;
C ơ sỏ' ngành: Cơ học kết cấu;
C huyên ngành: Bê tỏng cơ sở.
C ơ bản: Toán;
C ơ sỏ' ngành: Anh văn;
C huyên ngành: cấu trúc dữ liệu.
C ơ bản: Sinh học;
Cơ sở ngành: Sinh thái;
C huyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.
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2. ĐỐI TƯỢ NG TUYỂN SINH:
*1* Đối vói Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: Đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng
cùng ngành đăng ký dự thi.
& Riêng ngành Điều dưỡng: thí sinh dự thi chỉ cần tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối
ngành sức khỏe.
& Thí sinh đăng ký dự thi khối ngành sức khỏe phải có chứng chỉ ngành nghề đúng
quy định.

3. HÌNH THÚC HỌC: Có 3 hình thức học:
*Hình thức 1: Học vào các ngày trong tuần.
*Hình thức 2: Học vào các buổi tối trong tuần (đối với khối ngành sức khỏe không
học theo hình thức này).
*Hình thức 3: Học tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
4. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
> Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh: đến hết ngày 12/4/2018
> Lệ phí hồ sơ:
20.000 đồng/bộ.
^ Lệ phí thi và ôn thi:
800.000 đồng/thí sinh (đóng khi nộp hồ sơ).
Y Riêng ngành Dược là 1.000.000 ãồng/thí sinh (đóng khi nộp hồ sơ).
Thời gian ôn tập từ 13/4/2018 - 22/4/2018 (ôn tập vào tối thứ 6 và cả ngày thứ 7, chủ
nhật hàng tuần)
>Thòi gian thi tuyển (dự kiến): 05-06/5/2018
^ Địa điểm thi: Trường Đại học Tây Đô
> Hồ so- gồm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
3. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có chứng thực);
4. Bản sao bảng điểm cao đẳng (có chứng thực);
5. Bản sao chứng chỉ hành nghề nếu dự thi khối ngành sức khỏe (có chứng thực);
6. 04 hình 4x6 mới chụp khôna; quá 6 tháng.
(Hô sơ dự thi được phát hành tại Khoa Đcio tạo Thường xuyên - Trường ĐHTĐ hoặc thí sinh
có thế download mẫu tại website: www.csd.tdu.edu.vn).

5. MỌI CHI TIET LIEN HỆ: Khoa Đào Tạo Thưtrng Xuyên —Truông Đại học Tây Đô
Sô 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), p. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ
ĐT: 0292 3831891 -2232008.
Noi nhận:
- HĐQT;
- BGH;
- Các đòn vị liên quan;
-
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