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THOÂNG BAÙO

TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC HEÄ VÖØA LAØM VÖØA HOÏC (TAÏI CHÖÙC CUÕ)
NGAØNH XAÕ HOÄI HOÏC, LÖU TRÖÕ QUAÛN TRÒ VAÊN PHOØNG
TAÏI TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN TÆNH AN GIANG
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh đại học hệ
vừa làm vừa học, năm 2016, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang với
các nội dung cần biết như sau:
I/ NGÀNH TUYỂN SINH: XÃ HỘI HỌC, LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN
PHÒNG
II/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:
- Thời gian đào tạo: 4 năm - 4 năm rưỡi.
- Những sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đại học,
hình thức vừa làm vừa học. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học được tiếp tục thi để
học ở bậc cao hơn.
III/ ĐỐI TƯỢNG:
Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện sau đây đều được tham gia dự thi hoặc
xét tuyển đại học: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để theo học;
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
IV/ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
Xét tuyển thẳng ñoái vôùi nhöõng thí sinh coù moät trong nhöõng ñieàu kieän sau: Ñaõ coù
baèng toát nghieäp Ñaïi hoïc cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc thuoäc heä thoáng giaùo duïc quoác daân;
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015, tại các cụm thi do các trường đại
học tổ chức đạt từ 15 điểm trở lên (không nhân hệ số) thuộc các tổ hợp môn: Văn – Sử Địa; Văn – Sử - Anh; Văn- Toán - Anh.
Xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có điểm trung
bình cộng ba năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển
những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
V/ THI TUYỂN:
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có điểm trung bình cộng
ba năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) nhỏ hơn 6.0 phải dự thi tuyển sinh:
1. Môn thi: NGỮ VĂN – LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ.
2. Thời gian thi tuyển dự kiến: 04/2016.
3. Điểm ưu tiên khi xét tuyển: xem bảng phụ lục xét ưu tiên tuyển sinh, hệ Vừa
làm vừa học tại website phòng đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn

VI/ HỒ SƠ TUYỂN SINH:
- Phiếu đăng ký dự tuyển do trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
TP.HCM phát hành (có dán ảnh 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ).
- Bản sao học bạ THPT(có thị thực của đơn vị cấp bằng hoặc UBND phường xã,
thị trấn).
- Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH/BTVH/THCN (có thị thực của đơn vị cấp bằng
hoặc UBND phường, xã, thị trấn).
- Bản sao giấy khai sinh (có thị thực của UBND phường, xã, thị trấn).
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- Hai (02) ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).
- Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/03/2016.
VII/ LỆ PHÍ:
- Lệ phí hồ sơ dự thi: 60.000đ/ bộ (2 hồ sơ).
- Lệ phí thi: (thông báo sau).
VIII/ ĐỊA ĐIỂM PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ DỰ THI:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang, số 55 Trần Hưng Đạo, phường
Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên.
Điện thọai: 076.3841505.
IX/ ÔN TẬP VĂN HÓA:
Các thí sinh có nhu cầu ôn tập mời liên hệ tại địa chỉ nêu trên.
Mọi chi tiết khác mời quý vị tham khảo tại website

phòng đào tạo

http://dt.hcmussh.edu.vn
Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Cơ sở (để thực hiện);
- Lưu: HC-TH, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

