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TUYẺN SINH ĐÀO TẠO BẰNG ĐẠI HỌC THÚ HAI (BẰNG 2)

HỆ CHÍNH QUY -  ĐỢT 1 NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 22/200 l/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai;

Căn cứ Công văn số 5737/BGDĐT-GDĐH, ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai tại Trường Đại học Tây
Đô;

Căn cứ Công văn số 4886/BGDĐT-GDĐH ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về cho phép đào tạo để cấp bằng thứ hai ngành Dược;

Trường Đại học Tây Đô thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy - đào tạo cấp bằng 
đại học thứ hai - năm 2018, như sau:
1. Ngành tuyến sinh:

TT Ngành Môn thi tuyển

1 Dược
1 .Hóa hữu cơ 
2. Sinh học di truyền

2 Ke toán
1. Tiếng Anh
2. Toán cao cấp (phần giải tích)

3 Tài chính ngân hàng
4 Quản trị kinh doanh

5 Ngôn ngữ Anh
1. Nói
2. Viết

6 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
1. Tiếng Anh
2. Pháp luật đại cương

7 Công nghệ thông tin 1. Tiếng Anh
2. Vi tích phân AI8 Công nghệ kỹ thnật công trình xây dựng

2. Đối tượng tuyển sinh:
2.1. về  văn bằng:

2.1.1. Đối vói ngành Dược:
a) Đã tốt nghiệp đại học ngành gàn với ngành đăng ký dự thi như: các ngành hóa học, sinh 
học, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học hoặc các ngành thuộc khối ngành sức khỏe.
b) Đã tốt nghiệp đại học các ngành khác với ngành đăng ký dự thi.
Lưu ý: Các trường hợp ngành liên quan đến hóa học và sinh học nhưng tên văn bằng không 
trùng khớp sẽ do hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định.

2.1.2. Đối với các ngành khác: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học khác với ngành 
đăng ký dự thi



2.2. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên 
và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang 
làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.3. Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành

3. Điều kiện miễn thi: Đã tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Tây Đô hệ chính quy và có 
cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển văn bàng 2 sẽ được miễn thi đầu vào.

4. Thòi gian đào tạo:
4.1. Đối với ngành Dược: 3 năm (đối với thí sinh đã tốt nghiệp ngành gần); 3,5 năm (đối với 

thí sinh đã tốt nghiệp ngành khác).
4.2. Đối với các ngành khác: 2,5 năm.

5. Hình thức học: Có 2 hình thức học:
* Học tập trung vào các buổi tối trong tuần (trừ ngành Dược).
* Học tối thứ 6 và cả ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

6. HỒ SO' đăng ký dự thi:
- Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực);
- 02 bản sao bảng điểm bậc đại học (có chứng thực);
- 04 ảnh 4x6cm, chụp trong vòng 6 tháng tính đến' ngày nộp hồ sơ.

7. Kế hoạch tuyển sinh f

> Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 12/4/2018
> Lệ phí hồ sơ: 20.000 đồng/bộ.
> Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/thí sinh
> Lệ phí ôn thi: 250.000 đồng/môn thi
> Trường sẽ tổ chức ôn tập thi tuyển sinh cho các ngành có số lượng thí sinh đăng ký phù 
hợp. Thời gian ôn tập thứ 7, chủ nhật từ ngày 14/4/2018-22/4/2018

>Thò'i gian thi tuyển (dự kiến): 05-06/5/2018

> Địa điểm thi: Trường Đại học Tây Đô

8. Licn hệ: Khoa Đào Tạo Thưòng Xuyên -  Trường Đại học Tây Đô

Số 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Đường Trần Chiên), KV Thạnh Mỹ, p. Lê Bình, Q. Cái 
Răng, TP. Cần Tho' - ĐT: 0292 3831891 -  2232008

Noỉ nhận:
- HĐQT;
- BGH;
- Các đon vị liên quan;
- LuuVT, TC-HC


