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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
        Số:  2003/ĐHCT-LKĐT            Cần Thơ, ngày  29 tháng  6 năm 2022 

  
 

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh liên thông đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học 

hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 2) 
 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển 

sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; 

Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh liên thông đại học đối với người đã 

tốt nghiệp đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 2), tại Trường Đại học Cần Thơ 

và tại các Đơn vị liên kết như sau: 

I. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu, hình thức học và thời gian đào tạo  
 

(Xem danh mục đính kèm) 

II.  Điều kiện xét tuyển 

Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo có đủ các điều kiện dưới 

đây đều được xét tuyển: 

- Đã tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học hoặc đào tạo 

từ xa (không phân biệt nhóm ngành và trường đào tạo).   

- Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp 

pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Có đủ sức khoẻ 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. 

- Ngành đăng ký học phải khác với ngành đã tốt nghiệp. 

III.  Thủ tục xét tuyển   

Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ/ngành đăng ký dự tuyển tại Phòng Đào tạo - Đơn vị liên kết 

(riêng Trường Đại học Cần Thơ, nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Liên kết Đào tạo). Hồ sơ 

gồm có:  

1. Phiếu dự tuyển; 

 2. Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tốt 

nghiệp bậc đại học (đối với người dự tuyển ngay trong năm tốt nghiệp); 

3. Bản sao (có chứng thực) bảng điểm bậc đại học; 

4. Bảo sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân; 
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IV. Tổ chức tuyển sinh  

1. Xét tuyển:  

* Điểm xét tuyển: 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) đều đủ 

điều kiện đăng ký xét tuyển. 

* Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng/thí sinh. 

2. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/8/2022. 

3. Thời gian công bố kết quả: dự kiến công bố vào ngày 18/8/2022. 

4. Thời gian nhập học: dự kiến nhập học vào ngày 05/9/2022 (đối với các lớp học vào 

các ngày trong tuần); 10/9/2022 (đối với các lớp học vào thứ Bảy và Chủ nhật). 

5. Học phí: dự kiến mức học phí 6.675.000đ/học kỳ/sinh viên. 

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: 0292 3734 370 - 

3831 634; Di động: 0943.046.316 (Ô. Chiến); Email: nvchien@ctu.edu.vn; Website: 

ctc.ctu.edu.vn.                                   
            

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

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

(Đã ký) 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Trần Trung Tính 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
 

DANH MỤC TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC  
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022 (ĐỢT 2)  
 

(Theo thông báo số:  2003/ĐHCT-LKĐT ngày  29/6/2022) 
 

TT Đơn vị tuyển sinh Ngành tuyển sinh 
Chỉ 
tiêu 

Hình thức học 

1 
Trường Đại học Cần 
Thơ 

- Kỹ thuật xây dựng 
- Công nghệ thông tin 
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

- Thú y 
- Bảo vệ thực vật 
- Kế toán 
- Quản trị kinh doanh 

40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 

Buổi tối hoặc  
Thứ Bảy, Chủ nhật 

2 
Trường Cao đẳng 
Kiên Giang 

- Quản trị kinh doanh 30 Thứ Bảy, Chủ nhật 
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Trường Đại học Kỹ 
thuật Công nghệ Cần 
Thơ 

- Kế toán 
- Quản trị kinh doanh 
- Kỹ thuật xây dựng 
- Công nghệ thông tin 
- Quản lý đất đai 

40 
40 
40 
40 
40 

Thứ Bảy, Chủ nhật 

4 
Trường Cao đẳng 
Luật miên Nam 

- Kế toán 30 Thứ Bảy, Chủ nhật 

 

Thời gian đào tạo: từ 2,5 – 3,5 năm tùy theo ngành đào tạo và văn bằng tốt nghiệp 

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    


