BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 37 /ĐHCT-LKĐT

Cần Thơ, ngày 09 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học - năm 2017 (đợt 1)
Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
ban hành theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2011 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành theo Quyết định số 62/2008/QĐBGDĐT;
Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh các ngành đào tạo hệ vừa làm vừa
học (VLVH) năm 2017 (đợt 1) như sau:
I. Đơn vị tuyển sinh, ngành tuyển sinh, khối và môn thi, chỉ tiêu, hình thức học và
thời gian đào tạo (Xem danh mục đính kèm)
II. Điều kiện dự thi
- Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo có đủ các điều kiện dưới
đây đều được dự thi tuyển sinh đại học hệ VLVH.
- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo
dục thường xuyên; trung cấp chuyên nghiệp; trung cấp nghề. Người đã tốt nghiệp trung
cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và
thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật,
khuyết tật, tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học; Hiệu trưởng xem xét,
quyết định.
III. Thủ tục dự tuyển
Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ/ngành đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo - Đơn vị liên kết
(riêng Trường Đại học Cần Thơ, nộp tại Trung tâm Liên kết Đào tạo), gồm có:
1. Phiếu dự tuyển;
2. Bản sao bằng tốt nghiệp bậc trung học hoặc tương đương (có thị thực);
3. 04 ảnh màu mới chụp khổ 4x6 (ghi rõ họ và tên, năm sinh phía sau ảnh);
4. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
5. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
IV. Chương trình và thời gian đào tạo
- Trường đào tạo theo học chế tín chỉ, sau khi học và tích lũy đủ số tín chỉ quy
định trong chương trình đào tạo, sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (không phải thi
tốt nghiệp).
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có thể rút ngắn thời gian
đào tạo do được trường xem xét miễn một số học phần đã học.
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V. Tổ chức tuyển sinh
1. Xét tuyển:
Thí sinh đã dự thi và có kết quả thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia
(THPTQG) năm 2016, nộp giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) để đăng ký xét tuyển.
* Điều kiện xét tuyển:
a) Xét tuyển điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh phải có kết quả thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc (Toán, Văn,
Ngoại ngữ hoặc thay thế ngoại ngữ) và một môn tự chọn. Tổng số điểm 4 môn
đăng ký xét tuyển cộng điểm ưu tiên quy đổi sang điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng
điểm sàn hệ vừa làm vừa học. Công thức tính:
(Tổng điểm 4 môn + Điểm ưu tiên) x 3/4 >= 12 điểm
b) Xét tuyển điểm 3 môn theo khối thi
Thí sinh phải có kết quả thi 3 môn, có cùng khối thi với ngành xin xét tuyển
vào hệ VLVH, không có môn nào bị điểm không (0), điểm dự kiến xét tuyển theo
quy định điểm xét tuyển hệ VLVH có ưu tiên đối tượng và khu vực. Công thức
tính:
(Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên) >= 12 điểm
* Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/thí sinh.
2. Thi tuyển:
Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh có đủ điều kiện dự
thi, đã dự thi đủ số môn quy định, không có môn nào bị điểm không (0) và đạt điểm xét
tuyển.
3. Miễn thi tuyển:
Người đã tốt nghiệp bậc đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân có nguyện
vọng xin xét tuyển vào các ngành học theo hình thức VLVH; người đã trúng tuyển đại
học hệ chính quy hoặc hình thức VLVH nhưng không nhập học vì lý do chính đáng như
đi nghĩa vụ quân sự, TNXP.v.v., thời gian không quá 5 năm (tính từ ngày dự thi đến lúc
xin học lại).
4. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/4/2017.
5. Lệ phí miễn thi và thi tuyển: 420.000 đồng/thí sinh.
6. Thời gian thi tuyển: 20-21/5/2017.
7. Thời gian ôn tập: 10/4/2017 đến 10/5/2017.
8. Lệ phí ôn tập: 300.000 đồng/1 môn thi/1 thí sinh.
Các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, thí sinh liên hệ trực tiếp Đơn vị liên
kết (nơi phát hành và nhận hồ sơ); hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học
Cần Thơ; Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ, điện thoại số: 0710 3 734 370
- 3 831 634; Email: nvchien@ctu.edu.vn; Website: ctc.ctu.edu.vn.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nơi nhận:
- Đơn vị liên kết;
- Phòng, Khoa liên quan - ĐHCT;
- Lưu VT, TTLKĐT/ĐHCT.

HÀ THANH TOÀN
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DANH MỤC ĐƠN VỊ TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO, KHỐI VÀ MÔN THI,
CHỈ TIÊU,HÌNH THỨC HỌC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN SINH
HỆ VLVH NĂM 2017 - ĐỢT 1
(Theo thông báo số: 37 /ĐHCT-LKĐT ngày 09/01/2017)
TT

Đơn vị tuyển sinh

1

Cao đẳng Cộng
đồng Cà Mau

2

Đại học Bạc Liêu

3

Cao đẳng Cộng
đồng Sóc Trăng

4

Trung cấp Luật Vị
Thanh

5

Đại học Kỹ thuật
Công nghệ Cần
Thơ

6

Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật Cần Thơ

7

Cao đẳng nghề Sóc
Trăng

8

Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật Kiên
Giang

9

Cao đẳng nghề
Kiên Giang

Ngành tuyển sinh
- Luật
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Luật
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Kinh doanh thương mại
- Kỹ thuật điện, điện tử
- Luật
- Luật
- Kiểm toán
- Khoa học cây trồng

Khối Chỉ
thi tiêu
C
50
A
40
C
50
A
50
A
50
A
50
C
50
C
50
A
50
B
50

Hình thức học/
Thời gian đào tạo
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4,5 năm
TT theo đợt/4 năm
TT theo đợt/4,5 năm
TT theo đợt/4 năm
TT theo đợt/4,5 năm
Tập trung/4 năm
T7 & CN/4 năm
Tập trung/4 năm
Tập trung/4 năm

- Luật

C

50

T7 & CN/4 năm

- Công nghệ thực phẩm
- Quản trị kinh doanh
- Khoa học cây trồng
- Giáo dục công dân
- Luật
- Luật
- Ngôn ngữ Anh
- Thú y
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
- Luật
- Thú y
- Bảo vệ thực vật
- Luật
- Thú y
- Chăn nuôi
- Bảo vệ thực vật
- Nông học
- Nươi trồng thủy sản
- Luật
- Ngôn ngữ Anh
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính ngân hàng
- Kế toán
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Kỹ thuật điện, điện tử
- Chăn nuôi

A
A
B
C
C
C
D1
B
A
A
A
A
C
B
B
C
B
B
B
B
B
C
D1
A
A
A
A
A
B

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
TT ban ngày/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/5 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4,5 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /5 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN /5 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN /4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4 năm
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- Luật
- Thông tin học
- Ngôn ngữ Anh
- Luật
- Quản trị dịch vụ du lịch&lữ hành
- Công nghệ rau quả và cảnh quan

C
A1
D1
C
A
B

50
50
50
50
50
50

TT theo đợt/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

Đại học Tiền Giang

- Luật

C

50

T7 & CN/4 năm

Đại học Kinh tế
Công nghiệp Long
An

- Luật
- Thú y
- Bảo vệ thực vật
- Phát triển nông thôn
- Luật
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Giáo dục tiểu học
- Ngôn ngữ Anh
- Quản lý tài nguyên và môi trường

C
B
B
A
C
A
A
A
A
A
A
D1
A

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/5 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

10

Cao đẳng Cộng
đồng Vĩnh Long

11

Cao đẳng Cộng
đồng Đồng Tháp

12
13

T7 & CN/4 năm

- Hình thức học: Tập
trung ban ngày hoặc
ban đêm
- Thời gian đào tạo:
4-4,5 năm (tùy theo
ngành)

14

Đại học Cần Thơ

15

Cao đẳng Bến Tre

- Thú y

B

50

T7 & CN/5 năm

16

Trung cấp Kinh tế
Kỹ thuật Cà Mau

- Kế toán
- Kỹ thuật điện, điện tử
- Chăn nuôi

A
A
B

50
50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4 năm

17

Cao đẳng Cần Thơ

- Kỹ thuật điện, điện tử

A

50

T7 & CN/4,5 năm

18

Cao đẳng Cơ điện
và NN Nam bộ

19

Cao đẳng Cộng
đồng Đồng Tháp

- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Kế toán
- Luật
- Công nghệ rau quả và cảnh quan
- Luật
- Quản trị kinh doanh

A
A
C
A
B
C
A

50
50
50
50
50
50
50

T7 & CN/4,5 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

- Luật

C

50

T7 & CN/4 năm

- Luật
- Kế toán

C
A

50
50

T7 & CN/4 năm
T7 & CN/4 năm

20
21
22

Cao đẳng Cộng
đồng Kiên Giang
Trung tâm GDTX
Kiên Giang
Trung tâm GDTX
An Giang

- Quản trị dịch vụ du lịch&lữ hành

Chú thích:
- TT: Tập trung; T7 & CN: Thứ Bảy và Chủ nhật
- Môn thi tuyển:
+ Khối A: Toán học, Vật lý, Hoá học
+ Khối A1: Toán học, Vật lý, Anh văn
+ Khối B:
Toán học, Sinh học, Hoá học
+ Khối C:
Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn
+ Khối D1: Toán học, Anh văn, Ngữ văn
Đề thi tuyển sinh trong phạm vi chương trình THPT hoặc tương đương.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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