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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh liên thông, bằng đại học thứ hai chính quy
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (HCMUE) thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên đại học,
bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy như sau:
1. Ngành đào tạo, trình độ đào tạo, điều kiện dự tuyển:
S Ngành Trình Điều kiện dự
T đào tạo độ đào
tuyển
T
tạo
1 Sư
Liên
Thí sinh tốt
phạm thông từ nghiệp Cao
Toán Cao
đẳng ngành Sư
học
đẳng lênphạm Toán
Đại học học hình thức
đào tạo chính
quy
Bằng Thí sinh tốt
Đại học nghiệp một
thứ hai bằng Đại học
thuộc nhóm
ngành đào tạo
giáo viên hình
thức đào tạo
chính quy
2 Giáo Liên
Thí sinh tốt
dục
thông từ nghiệp Cao
Tiểu
Cao
đẳng Sư phạm
học
đẳng lênngành Giáo
Đại học dục Tiểu học
hình thức đào
tạo chính quy
Bằng Thí sinh tốt
Đại học nghiệp một
thứ hai bằng Đại học
thuộc nhóm
ngành đào tạo
giáo viên hình
thức đào tạo
chính quy
2. Đối tượng dự tuyển
- Là công dân Việt Nam có đủ điều kiện dự tuyển và sức khoẻ để học tập.
Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc văn bằng tốt nghiệp theo các chương trình
liên kết quốc tế cấp cần bổ sung văn bản công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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3. Hồ sơ tuyển sinh
- Một (01) phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do HCMUE phát hành. (có dán ảnh màu
cỡ 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ);
- Một (01) bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp Cao đẳng tương ứng (đối với trình độ đào tạo liên
thông);
- Một (01) bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp Đại học thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên (đối
với bằng đại học thứ hai)
- Hai (02) bao thư có dán tem , ghi sẵn họ tên, địa chỉ của thí sinh vào vị trí người nhận.

4. Phương thức tuyển sinh
S Ngành Trình Phương thức
T đào tạo độ đào tuyển sinh
T
tạo
1 Sư
Liên
Xét điểm
phạm thông từ trung bình
Toán Cao
chung tích
học
đẳng lênlũy toàn
Đại học khóa bậc
học Cao
đẳng
Bằng Thi tuyển 2
Đại học môn:
thứ hai
- Giải tích

2 Giáo
dục
Tiểu
học

Đại số
Liên
Xét điểm
thông từ trung bình
Cao
chung tích
đẳng lênlũy toàn
Đại học khóa bậc
học Cao
đẳng
Bằng Thi tuyển 2
Đại học môn:
thứ hai
Năng lực
Ngôn ngữ
Năng lực
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Toán học
- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
5. Kinh phí dự tuyển (thu khi nộp hồ sơ)
5.1 Đối với ngành xét tuyển:
- Hồ sơ: 105.000 đồng/hồ sơ.
- Xét tuyển: 600.000 đồng/hồ sơ.
5.2 Đối với ngành thi tuyển:
- Hồ sơ: 105.000 đồng/hồ sơ.
- Ôn tập kiến thức: 200.000 đồng/1môn.
- Thi tuyển: 400.000 đồng/1 thí sinh
6. Thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp
6.1 Thời gian đào tạo:
- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 2 năm;
- Bằng đại học thứ hai: 2.5 năm;
- Thời gian học: Các buổi tối thứ sáu từ 17h45 - 21h00; thứ bảy và chủ nhật (buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi
chiều từ 13h30 đến 17h00) hàng tuần. Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học;
6.2 Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học hình thức đào
tạo chính quy do Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cấp.
7. Kế hoạch tuyển sinh
- Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2018.
- Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
+ Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ
sáu.
+ Địa điểm: Phòng Đào tạo (A107) - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 280 đường An Dương Vương,
Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian thi tuyển và xét tuyển dự kiến: 15/12/2018.
8. Thông tin liên hệ
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- Phòng Đào tạo (A107) - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 280 đường An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 0283.38300440;
Email: tuyensinhvlvh@hcmue.edu.vn;
Website: http://tuyensinh.hcmue.edu.vn
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