
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 Số:           /TB-ĐHĐT                         Đồng Tháp, ngày         tháng 10  năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022, 

Ngành Sư phạm Tiếng Anh 

tại cơ sở đào tạo: Trường Đại học Đồng Nai 
 

Căn cứ nhu cầu nâng chuẩn trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và  giáo 

viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai; 

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa 

làm vừa học năm 2022, tại Trường Đại học Đồng Nai, cụ thể như sau: 

 I. Ngành tuyển, mã ngành, loại hình đào tạo  

Stt Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Loại hình đào tạo 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 

Đại học văn 

bằng hai 

Vừa làm vừa học 

(tốt nghiệp 

THPT) 

1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 X X X 

 II. Đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh và môn thi tuyển 

 1. Đối tượng tuyển sinh 

1.1. Điều kiện văn bằng tốt nghiệp 

a) Đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: có bằng tốt nghiệp trình độ cao 

đẳng (đúng chuyên ngành hoặc khác chuyên ngành). 

b) Đối với đào tạo đại học văn bằng hai: có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm. 

c) Đối với đào tạo đại học vừa làm vừa học (tốt nghiệp THPT): đã tốt nghiệp THPT. 

1.2. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

1.3. Được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho đi học. 

1.4. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và phí dự tuyển theo quy định. 

 2. Hình thức tuyển sinh 

2.1. Đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, đào tạo đại học văn bằng hai: 

xét tuyển. 

 2.2. Đối với đào tạo vừa làm vừa học (tốt nghiệp THPT): xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp 

THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. 

 3. Tổ hợp môn xét tuyển (áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT): Toán, Văn, Anh văn. 

 III. Tổ chức đào tạo 

 1. Thời gian đào tạo 

1.1. Đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học 
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a) Liên thông từ trình độ cao đẳng đúng chuyên ngành lên đại học là 2,0 năm. 

b) Liên thông từ trình độ cao đẳng khác chuyên ngành lên đại học là 3,0 năm. 

1.2. Đối với đào tạo văn bằng hai: 2,5 năm. 

1.3. Đối với đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học (tốt nghiệp THPT): 4,5 năm. 

 2. Phương thức tổ chức lớp học: trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

 3. Địa điểm học: tại Trường Đại học Đồng Nai.     

IV. Hồ sơ đăng ký, hình thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Mỗi thí sinh làm 02 hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT. Trong đó, 01 

hồ sơ gồm có: 

a) 01 phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh 4x6 và có xác nhận của cơ quan quản lý đồng ý cho đi 

học (thí sinh có thể tải phiếu tại đường link http://ttlkdt.dthu.edu.vn/phieudangkydutuyen). 

b) 02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 có ghi họ tên và ngày tháng năm sinh 

của thí sinh ở mặt sau. 

c) 01 bản sao có công chứng giấy khai sinh hoặc CMND hoặc căn cước công dân. 

d) 01 bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp tương ứng với đối tượng tuyển sinh 

(quy định tại mục 1.1 phần II của Thông báo này). 

đ) 02 bản sao có công chứng bảng điểm toàn khóa hoặc 02 bản sao có công chứng học 

bạ THPT (hoặc giấy chứng nhận điểm xét tốt nghiệp THPT). 

e) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc. 

 2. Hình thức nộp hồ sơ  

 Thí sinh chọn 01 trong 02 hình thức sau: 

 a) Hình thức nộp trực tiếp: thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quy định tại mục 1 phần IV, 

đến nộp tại Trường Đại học Đồng Nai. 

 b) Hình thức nộp trực tuyến: thí sinh truy cập và thực hiện theo hướng dẫn tại đường 

link: https://bit.ly/3Bvf2Us 

 V. Phí tuyển sinh, hình thức nộp phí tuyển sinh 

 1. Phí tuyển sinh: 360.000đ/thí sinh. 

 2. Hình thức nộp phí tuyển sinh 

 a) Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp: nộp phí tuyển sinh tại Trường Đại học Đồng Nai. 

b) Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến: nộp phí tuyển sinh vào số tài khoản 

669001525252, ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp. Cú 

pháp thực hiện: <họ tên thí sinh-ngành dự tuyển-cơ sở liên kết-số điện thoại>. 

 VI. Học phí đào tạo (áp dụng đối với lớp có số lượng từ 20 người trở lên) 

 1. Đối với đào tạo liên thông: 10.000.000đ/sv/năm thứ nhất. 

 2. Đối với đào tạo đại học văn bằng hai: 11.000.000đ/sv/năm thứ nhất. 

 3. Đối với đào tạo vừa làm vừa học (tốt nghiệp THPT): 11.000.000đ/sv/năm thứ nhất. 

 4. Mức thu học phí các năm học còn lại: thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/08/2021và các văn bản luật thay thế của Chính phủ. 

http://ttlkdt.dthu.edu.vn/phieudangkydutuyen
https://bit.ly/3Bvf2Us
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 VII. Tổ chức tuyển sinh 

 

 

 

 

VIII. Thông tin liên hệ 

1. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Nai (điện thoại: 0251.3824662; thầy Trần Văn 

Ninh Sđt và zalo: 0911031183)  

2. Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng nghề, Trường Đại học Đồng Tháp (website: 

https://ttlkdt.dthu.edu.vn  điện thoại: 0277.3 882 884, zalo 0582 104 418)./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Trường Đại học Đồng Nai (để phối hợp); 

- Lưu: VT, TTLKĐT-BDN. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lương Thanh Tân 

  
 

 
 

Stt Nội dung Đợt 1 Đợt 2 

1 Nhận hồ sơ trước ngày 15/10/2022 trước ngày 05/12/2022 

2 Xét tuyển trước ngày 22/10/2022 trước ngày 26/12/2022 

3 Khai giảng Dự kiến tháng 10/2022 Dự kiến tháng 12/2022 
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