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TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm2016.

Số: 539/ TB-XHNV-ĐT

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh đại học Văn bằng hai năm 2016 hệ chính quy
1. Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

2. Ngành tuyển sinh: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học,
Báo chí & Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,
Công tác xã hội, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng,Tâm lý học,Triết học (Chính trị học,Tôn
giáo học),Giáo dục (Quản lý giáo dục, Tâm lý giáo dục) .
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000
4. Loại hình đào tạo, văn bằng tốt nghiệp: đào tạo theo học chế tín chỉ và bằng tốt nghiệp
được cấp theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: Lớp học chỉ mở khi đủ sĩ số tối thiểu.
5.Môn thi
NGÀNH TUYỂN
SINH
Quan hệ quốc tế

ĐIỀU KIỆN XÉT MIỄN MÔN THI

MÔN THI
Anh văn,
Lịch sử văn minh thế giới,

-

Ngôn ngữ Anh

Anh văn,
Chọn một trong hai môn sau:
Lịch sử văn minh thế giới,
Cơ sở văn hóa Việt Nam

Các ngành còn lại

Lịch sử văn minh thế giới,
Cơ sở văn hóa Việt Nam

Miễn thi môn Anh văn: Người có bằng
tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.
Miễn thi 2 môn Lịch sử văn minh thế
giới và Cơ sở văn hóa Việt Nam:
o
Người có bằng tốt nghiệp đại
học hệ chính quy của Trường ĐH
KHXH & NV – ĐHQG Tp.HCM.
o
Người có bằng tốt nghiệp đại
học hệ chính quy của các trường đại
học khác, trong bảng điểm có tích lũy
2 môn học Lịch sử văn minh thế giới
và Cơ sở văn hoá Việt Nam.

6.Lệ phí và học phí
- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng/02 hồ sơ.
- Lệ phí dự thi: 35.000 đồng/ môn.
- Lệ phí xét tuyển thẳng: 30.000/ hồ sơ.
- Học phí: Theo Thông báo đóng học phí hàng năm của Trường.
7.Thời gian dự kiến
- Phát và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/10/2016, trong giờ hành
chính.

- Ôn tập: Liên hệ Trung tâm bồi dưỡng văn hoá và luyện thi đại học.
Điện thoại: (08) 38 232 748 - Email: bdvhxhnv@yahoo.com
- Ngày thi dự kiến: Chủ nhật, ngày 27/11/2016.
8.Liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 – 12 Đinh
Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM (Phòng B.001). Điện thoại: (08) 38293828( số nội bộ : 112 )
Nơi nhận:
- BGH để báo cáo;
- Lưu ĐT; HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

