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THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển vào hệ Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2019
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học
trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-ĐHCT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học
hệ Vừa làm vừa học của Trường ĐHCT; Quyết định số 4403/QĐ-ĐHCT ngày
05/10/2018 sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học của
Trường ĐHCT;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 và nhu cầu đào
tạo nguồn nhân lực của các địa phương. Trường ĐHCT thông báo điểm trúng tuyển kỳ
tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học năm đợt 3 năm 2019 tại các đơn vị liên kết như
sau:
1. Điều kiện và điểm trúng tuyển
a) Đại học
* Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia
- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo khối thi, có điểm thi 3 môn cùng khối thi với
ngành đăng ký xét tuyển, không có môn nào bị điểm không (0), tổng số điểm 3 môn cộng
điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (làm tròn đến 0,25) đạt từ bằng hoặc lớn hơn điểm trúng
tuyển.
- Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành là 12,0 điểm.
* Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
- Thí sinh có kết quả điểm trung bình môn của 3 môn học năm học lớp 12, có cùng
tổ hợp xét tuyển với ngành xin đăng ký dự tuyển. Tổng điểm của các môn trong tổ hợp
xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (làm tròn đến 0,25) đạt từ bằng hoặc
lớn hơn điểm trúng tuyển.
- Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành là 14,0 điểm.
b) Liên thông cao đẳng lên đại học
Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa bậc cao đẳng đạt từ 5,0 trở lên (tính theo
thang điểm 10) hoặc đạt từ bằng 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4).
c) Văn bằng đại học thứ hai
Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa bậc đại học đạt từ 5,0 trở lên (tính theo
thang điểm 10) hoặc đạt từ bằng 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4).
2. Kết quả tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh công bố trên địa chỉ website: https://ctc.ctu.edu.vn/ và tại các
đơn vị liên kết đào tạo nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.
(Đính kèm bảng thống kê số lượng thí sinh trúng tuyển)
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3. Thời gian nhập học
Thí sinh trúng tuyển liên hệ Đơn vị liên kết – nơi thí sinh nộp hồ sơ để nhận giấy
báo trúng tuyển bắt đầu từ ngày 24/9/2019 (riêng thí sinh đăng ký dự tuyển và học tại
Trường Đại học Cần Thơ liên hệ Trung tâm Liên kết Đào tạo để nhận giấy báo).
Hạn chót làm thủ tục nhập học đến hết ngày: 18/10/2019
Thời gian nhập học dự kiến:
+ Ngày 19/10/2019 (đối với lớp học vào các buổi tối trong tuần);
+ Ngày 21/10/2019 (đối với các lớp học vào thứ Bảy và Chủ nhật).
4. Ngành chưa xét tuyển
Đối với những ngành có số lượng thí sinh đăng ký ít, chưa đủ số lượng để tổ chức
lớp học, chưa được xét tuyển trong đợt này, Trường cho phép thí sinh được bảo lưu hồ sơ
sang đợt 4 năm 2019.
Trường hợp thí sinh có nhu cầu chuyển sang học ngành đã xét tuyển, thí sinh liên
hệ Đơn vị liên kết (nơi thí sinh nộp hồ sơ) để làm thủ tục chuyển ngành.
Mọi thông tin có liên quan vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo của các Đơn vị liên kết
– nơi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học
Cần Thơ. Địa chỉ: Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ - Khu 2, đường 3/2, quận
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923 734 370 (gặp Chiến).
Trân trọng kính chào./.
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Nơi nhận:
- Các đơn vị liên kết;
- Các Khoa đào tạo thuộc Trường;
- Lưu VT, LKĐT/ĐHCT.
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