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     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh 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 đại học  

hình thức Vừa làm vừa học năm 2019, cụ thể như sau: 

I. Ngành đào tạo: 

- Luật 

- Luật kinh tế 

- Quản trị kinh doanh 

- Tài chính – Ngân hàng 

- Kinh tế chuyên ngành Quản lý công 

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

công nghiệp 

- Xã hội học 

- Công tác xã hội 

- Kế toán 

- Ngôn ngữ Anh 

II. Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 

hoặc tương đương. 

III. Thời gian đào tạo 

- Thời gian đào tạo: 4 năm. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành 

chương trình đào tạo sớm hơn. 

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

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

danh hiệu cử nhân, kỹ sư hình thức Vừa làm vừa học, được học tiếp lên các bậc học 

cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

V. Hình thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét tuyển 

1. Tuyển thẳng: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học.  

2. Xét tuyển kết quả học tập bậc trung học (học bạ) 

- Đối tượng: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT hoặc bổ túc THPT: Thí sinh 

có tổng điểm trung bình 3 môn học năm học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét 

tuyển của ngành xin đăng ký dự tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định. 

- Tổ hợp xét tuyển:  

STT Ngành đào tạo Môn xét tuyển 

1 Quản trị kinh doanh - Toán - Vật lý -  Hóa học  

- Toán - Vật lý - Tiếng Anh 2 Kế toán 
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STT Ngành đào tạo Môn xét tuyển 

3 Tài chính Ngân hàng 

- Toán - Văn - Tiếng Anh 

- Toán – Hóa học – Tiếng Anh 

- Toán – Văn – Vật lý 

- Toán – Văn – Hóa học 

4 Ngôn ngữ Anh 

- Toán - Vật lý - Tiếng Anh 

- Toán – Văn - Tiếng Anh 

- Toán – Hóa học – Tiếng Anh 

- Văn -  Lịch sử - Tiếng Anh 

5 Kinh tế  - Toán - Vật lý -  Hóa học  

- Toán - Vật lý - Tiếng Anh 

- Toán – Văn - Tiếng Anh 

- Toán – Hóa học – Tiếng Anh 

- Toán – Văn – Vật lý 

- Toán – Văn – Hóa học 

-  Văn – Lịch sử - Địa lý 

6 Luật kinh tế 

7 Luật 

8 Công tác xã hội 

9 Xã hội học 

10 
Công nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng 

- Toán - Vật lý -  Hóa học  

- Toán - Vật lý - Tiếng Anh 

- Toán – Văn - Tiếng Anh 

- Toán – Hóa học – Tiếng Anh 

- Toán – Văn – Vật lý 

- Toán – Văn – Hóa học 

- Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm trung bình 3 môn học của năm học lớp 12 

thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển (làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên đối 

tượng khu vực  ≥ 12 điểm. 

Ghi chú: 

- Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển. 

- Điểm xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ 

chỉ tiêu dự kiến. 

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

- Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Phiếu đăng ký xét đối tượng chính sách ưu tiên – khu vực (nếu có) 

- 02 bản sao bằng tốt nghiêp Trung học phổ thông (THPT) và học bạ THPT. Hoặc 

02 bản photo có công chứng bảng điểm xác nhận hoàn thành các môn văn hóa trong 

chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 bản sao 

bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề 

- 02 bản photo có công chứng bảng điểm tốt nghiệp đại học, 02 bản sao bằng tốt 

nghiệp đại học và 02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tuyển thẳng) 

- 01 bản sao Giấy khai sinh. 

- 01 bản photo có công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân. 
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- 03 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: 

- 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). 

VII. Kế hoạch tuyển sinh 

- Nhận hồ sơ: đến hết ngày 09/3/2019. 

- Lệ phí xét tuyển/tuyển thẳng: 30.000đ/ hồ sơ 

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

VIII. 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 Thành phố Hồ Chí Minh 

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: 
- Các đơn vị liên quan;   

- Lưu: VT, TTĐTTX.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Hữu Đức 
  

        

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

