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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: 2543/ĐHCT-LKĐT            Cần Thơ, ngày 18 tháng  8  năm 2022 

  

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022  

các ngành đào tạo giáo viên 
 

 

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 các ngành đào tạo hình thức vừa 

làm vừa học (VLVH) năm 2022 (đợt 2) các ngành đào tạo giáo viên tại Trường Đại học 

Cần Thơ như sau: 

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

 Ngành tuyển sinh Tổ hợp xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Hình thức học/ 

Thời gian đào tạo 

- Giáo dục Tiểu học 

- Giáo dục Công dân 

- Giáo dục Thể chất (*) 

- Sư phạm Ngữ văn 

- Sư phạm Tiếng Anh 

- A00, C00, D01 

- C00, C19, D14, D15 

- T00, T01, T06 

- C00, D14, D15 

- D01, D14, D15 

42 

31 

29 

35 

45 

Thứ Bảy , Chủ nhật hoặc Tập trung 

ban ngày hoặc tập trung ban đêm:  V 

 

Thời gian đào tạo: dự kiến 4 năm 

- Ghi chú Tổ hợp:  

+ A00:  Toán, Lý, Hoá + D01: Văn, Toán, Tiếng Anh  + D15: Văn, Địa, Tiếng Anh  

+ C00: Văn, Sử, Địa  + D14: Văn, Sử, Tiếng Anh   + T00: Toán, Sinh, Năng khiếu 

+ T01: Toán, Văn, Năng khiếu  + T06: Toán, Hóa, Năng khiếu 

II. Điều kiện dự tuyển  

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

đây đều được dự tuyển đại học hình thức VLVH: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam 

hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; Người đã 

có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật; Người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nguyện 

vọng đăng ký dự tuyển đại học hình thức VLVH, đối với người đã tốt nghiệp đại học, 

ngành đăng ký phải khác với ngành đã tốt nghiệp. 

- 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 vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ. 
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III. Thủ tục dự tuyển   

Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ/ngành đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Liên kết Đào tạo 

– Trường Đại học Cần Thơ, hồ sơ gồm có: 

1. Phiếu dự tuyển;  

2. Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp bậc trung học hoặc tương đương trở lên; 

3. Bản sao (có chứng thực) học bạ THPT hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 

năm 2022; 

4. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

5. Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân. 

IV. Chương trình 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 và công nhận một số học phần đã học. 

V. Tổ chức tuyển sinh  

1. Xét tuyển:  

a) Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) 

* Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

+ Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở 

lên; 

+ Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở 

lên đối với các ngành Giáo dục thể chất. 

+ Không phải áp dụng ngưỡng đầu vào đối với thí sinh là vận động viên cấp 1, 

kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng khi đăng ký 

xét tuyển vào các ngành phù hợp.  

b) Xét tuyển kết quả học tập đối với thí sinh tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

* Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa 

cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên; 

+ Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm 

kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

+ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại giỏi trở lên;  

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc cao đẳng hoặc đại học đạt loại khá và có 3 

năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

+ Đối với ngành Giáo dục Thể chất được áp dụng một trong các tiêu chí sau: 

 Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa 

cấp THPT đạt từ 6,5 trở lên; 

 Tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 

5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

 Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học đạt loại 

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

2. Tổ chức thi môn Năng khiếu TDTT (Dành cho thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo 
dục thể chất) 

a) Thời gian và địa điểm thi: dự kiến tổ chức 2 đợt tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao – 
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ vào lúc 07giờ 00 ngày 24/9/2022 (thí sinh có mặt lúc 
06 giờ 45) 

b) Thời hạn và địa điểm đăng ký: Đăng ký đến ngày 22/9/2022 tại Trung tâm Liên kết 
Đào tạo - Khu II, Trường Đại học Cần Thơ; 

c) Hồ sơ đăng ký thi:  

- Phiếu đăng ký dự thi môn Năng khiếu (theo mẫu); 

- 02 ảnh 4x6 cm (không quá 6 tháng); 

- Bản sao có công chứng hồ sơ chứng nhận thành tích được ưu tiên xét tuyển (nếu 
có); 

d) Lệ phí dự thi: 400.000đ/thí sinh. 

đ) Khi đi thi, thí sinh lưu ý: Trang phục thể thao thích hợp nội dung thi và mang theo:  

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;  

- Bút (để ký tên). 

e) Sử dụng kết quả thi Năng khiếu TDTT năm 2022: Đối với thí sinh đã dự thi Năng 
khiếu TDTT để xét tuyển vào đại học hình thức chính quy năm 2022 có thể lấy kết quả 
thi này để xét tuyển vào đại học hình thức vừa làm vừa học.   

3. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2022. 

4. Thời gian công bố kết quả: dự kiến công bố vào ngày 03/10/2022. 

5. Thời gian nhập học: dự kiến nhập học vào ngày 11/10/2022 (đối với các lớp học vào 
các ngày trong tuần); 08/10/2022 (đối với các lớp học vào thứ Bảy và Chủ nhật). 

6. Học phí: dự kiến mức học phí như sau: 

+ Đối với các lớp học trong giờ hành chính (các lớp tập trung theo đợt, tập trung ban 
ngày): 5.250.000đ/học kỳ/sinh viên. 

+ Đối với các lớp học ngoài giờ hành chính (các lớp học vào ban đêm, thứ Bảy và Chủ 
nhật): 5.750.000đ/học kỳ/sinh viên. 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ  

ĐC: Khu II, 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  
  HIỆU TRƯỞNG     

Nơi nhận:        
- Đơn vị liên kết;            
- Phòng, Khoa liên quan - ĐHCT;      

- Lưu: VT, LKĐT/ĐHCT.   

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Trần Trung Tính 

 
 

(Đã ký) 


