
1 

 

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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-ĐHM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2019 

  
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học  

hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2019) 

 
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông 

từ  Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 như sau: 

1. Ngành đào tạo 

- Luật 

- Kế toán 

- Công tác xã hội 

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 

2. Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp có 

ngành/chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký 

dự tuyển.   

3. Thời gian đào tạo:  

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

- Lịch học được bố trí vào buổi tối các ngày trong tuần. 

4. Văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng đại học danh 

hiệu cử nhân hình thức Vừa làm vừa học, có giá trị pháp lý như bằng cấp của hình 

thức đào tạo chính quy, được học tiếp các bậc học cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

5. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển điểm trung bình chung toàn khóa học của bậc 

Trung cấp chuyên nghiệp đạt từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) hoặc từ 2,0 trở 

lên (tính theo thang điểm 4). 

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển 

- 02 bản photo có công chứng bảng điểm bằng tốt nghiệp Trung cấp; 

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp; 

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông; 

- 01 bản sao Giấy khai sinh; 

- 01 bản photo có công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân; 

- 02 ảnh cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm 

sinh cuả thí sinh ở mặt sau. 

 Lưu ý: 
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- Tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm 

quyền và đựng trong phong bì do Trường phát hành. 

- Trường không nhận hồ sơ nộp trễ hoặc thiếu một trong các giấy tờ, thủ tục quy 

định trên. 

- Thí sinh download mẫu phiếu dự tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển 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 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh (Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

7. Kế hoạch tuyển sinh: 

- Nhận hồ sơ: đến hết ngày 09/3/2019 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ 

- Khai giảng và nhập học: dự kiến tháng 4/2019 

8. Thông tin liên hệ: Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh trên xin vui lòng liên hệ:  

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh 

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:        
 -  Các đơn vị (để t/h);   
 -  Lưu: VT, TTĐTTX. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Vũ Hữu Đức 
 

 

  

  

http://www.oude.edu.vn/

