
THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 

  

 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học 

hình thức đào tạo Từ xa năm 2017, với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Ngành đào tạo: 

- Quản trị kinh doanh 

- Kế toán 

- Tài chính ngân hàng 

- Ngôn ngữ Anh 

- Luật kinh tế 

- Luật  

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

- Quản lý xây dựng 

- Xã hội học  

- Công tác xã hội 

- Khoa học máy tính 

- Công nghệ sinh học 

(Tham khảo chương trình đào tạo tại website http://oude.edu.vn/department/index) 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển đầu vào, không thi tuyển. 

3. Đối tượng tuyển sinh 

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; 

- Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp Đại học. 

4. Thời gian đào tạo 

- Từ 2 đến 2,5 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt 

nghiệp đại học. 

- Từ 4 đến 4,5 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương 

đương. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. 

- Lịch học và lịch thi được bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. 
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5. Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp đại học được cấp bằng cử nhân, kỹ sư 

hình thức đào tạo Từ xa, có giá trị pháp lý như bằng cấp của hình thức đào tạo chính quy; 

được học tiếp lên các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ. 

6. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng: 

- Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 005) – Trường 

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2017 (trừ Chủ nhật 

và ngày lễ). 

- Khai giảng khóa mới: cuối tháng 3/2017 

7. Thông tin liên hệ:  

Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 005) 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 19006493 

Website: www.oude.edu.vn 

 

 

Nơi nhận:    KT. HIỆU TRƯỞNG 
 -  Các phòng ban có liên quan;    PHÓ HIỆU TRƯỞNG   
 -  Ban Giám hiệu (để báo cáo);    
 -  Lưu: VT, TT ĐTTX.  

     Vũ Hữu Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH  

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA TUYỂN SINH THÁNG 11/2016 
(Kèm theo Thông báo số         /ĐHM-TB ngày      tháng     năm 2016 

 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

1) Quản trị kinh doanh 

2) Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực 

3) Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị du lịch 

4) Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị marketing 

5) Kế toán 

6) Kế toán chuyên ngành Kiểm toán 

7) Tài chính – Ngân hàng 

8) Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính nhà nước 

9) Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp 

10) Tài chính ngân hàng chuyên ngành Bảo hiểm 

11) Ngôn ngữ Anh 

12) Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 

13) Luật 

14) Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Luật 

15) Luật kinh tế 

16) Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

17) Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước 

18) Quản lý xây dựng 

19) Khoa học máy tính 

20) Khoa học máy tính chuyên ngành Mạng máy tính 

21) Khoa học máy tính chuyên ngành Cơ sở dữ liệu 

22) Khoa học máy tính chuyên ngành Đồ họa máy tính 

23) Hệ thống thông tin quản lý 

24) Xã hội học chuyên ngành Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự 

25) Công tác xã hội 

26) Công nghệ sinh học 

27) Công nghệ sinh học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm 

28) Công nghệ sinh học chuyên ngành Quản lý môi trường 
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