
THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018  

tại Cơ sở 3 – Bình Dương 

 

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

hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 tại Cơ sở 3 – Bình Dương, cụ thể như sau: 

1. Ngành tuyển sinh 

- Luật  

- Luật kinh tế  

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

- Quản lý xây dựng 

- Khoa học máy tính chuyên ngành Mạng máy tính 

- Công nghệ sinh học 

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 

- 2 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp đại 

học. 

- 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. 

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. Hồ sơ đăng ký nhập học: Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) – 01 bản; 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: Bản sao văn 

bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – 02 bản; 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học 

+ Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học – 03 bản; 
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+ Bản sao kết quả học tập (bảng điểm), có ghi rõ tên môn học, số tiết (số tín chỉ), 

kết quả từng môn – 02 bản. (Nếu bảng điểm do trường nước ngoài cấp, nộp thêm 01 bản 

dịch tiếng Việt có công chứng). 

- Bản sao chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng khác (nếu có) – 01 bản; 

- Bản sao giấy khai sinh - 01 bản; 

- Ảnh 3x4 (được chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ, ghi rõ họ tên và 

ngày tháng năm sinh phía sau ảnh) – 04 ảnh. 

7. Học phí tạm thu học kỳ 1: 

- Ngành Kinh tế - Xã hội: 2.160.000 đồng 

- Ngành Kỹ thuật: 2.385.000 đồng. 

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

- Địa điểm phát và nhận hồ sơ:  

+ Sinh viên download hồ sơ tại website của Trung tâm Đào tạo Từ xa theo địa 

chỉ sau http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-68/ hoặc nhận trực tiếp tại Cở sở 3 – 

Bình Dương.  

+ Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Cơ sở 3 – Bình 

Dương (Số 68 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương). 

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo (vào các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và Chủ Nhật) 

- Khai giảng: tháng 6/2018, tháng 11/2018 

9. Thông tin liên hệ:  

- Cơ sở 3 Bình Dương, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 68 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

Điện thoại: (0274) 3840080 hoặc (0274) 3822456 

 

- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Đào tạo Từ xa) 

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

Điện thoại: 18006119 

Website: www.oude.edu.vn 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận:    KT. HIỆU TRƯỞNG 

 -  Cơ sở 3 Bình Dương;    PHÓ HIỆU TRƯỞNG   
 -  Các đơn vị liên quan; 

 -  Ban Giám hiệu (để báo cáo);    
 -  Lưu: VT, TT ĐTTX.  

 

     Vũ Hữu Đức 


