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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019
1. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng Đề án)
1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử
- Tên Trường:
Tên Tiếng Anh:

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA COLLEGE

- Sứ mệnh: Trường Trung cấp Đông Dương là nơi đào tạo những chuyên viên trình
độ trung cấp chuyên nghiệp có kiến thức tốt, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng làm
việc độc lập và có tính sáng tạo nhằm cung ứng cho xã hội một đội ngũ nhân lực chất
lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và
của đất nước nói chung.
- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ Website:

www.dongduong.edu.vn

1.2. Quy mô đào tạo

Khối ngành/ Nhóm
ngành*
Khối ngành/
Nhóm ngành I *
- Ngành sư phạm Mầm non
- Ngành sư phạm Tiểu học

Quy mô hiện tại
ĐH
CĐSP
Học GD
GD
NCS viên chính GD
GD
chính
CH quy TX
TX
quy

TCSP
GD
chính
quy

GD
TX

496
302
194

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất (năm 2017 và năm 2018)
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi
tuyển và xét tuyển)
* Năm 2017, ngành Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học, Trường Trung cấp
Đông Dương thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển từ kết quả học tập 2 môn
Toán + Văn lớp 12 bậc THPT (học bạ).
* Năm 2018, ngành Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học, Trường Trung cấp
Đông Dương thực hiện tuyển sinh theo phương thức: Kết hợp xét tuyển từ học bạ
THPT; từ kết quả thi THPT Quốc gia (riêng ngành sư phạm Mầm non tổ chức thi môn
Năng khiếu).
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1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc
gia)
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm
ngành/tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2017 Năm tuyển sinh 2018
Chỉ
tiêu

Số
trúng
tuyển

Chỉ
tiêu

Số
trúng
tuyển

Điểm
trúng
tuyển

240

252

135

54

13

140

145

30

35

13

380

397

165

89

13

Điểm
trúng
tuyển

Khối ngành/ Nhóm ngành I*
- Sư phạm Mầm non
Tổ hợp 1 (Văn – Toán – Năng khiếu)

- Sư phạm Tiểu học
Tổ hợp 1: Ngữ Văn, Toán, Tiếng anh
Tổ hợp 2: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Hóa học
Tổ hợp 4: Toán, Vật lý, Tiếng anh

Tổng

2. Các thông tin của năm tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), tốt nghiệp Bổ túc trung học (BTTH).
- Lưu ý: Người đã tốt nghiệp THPT các năm trước có thể nộp học bạ THPT để lấy
kết quả các môn văn hóa hoặc chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho xét tuyển trung cấp,
cao đẳng, đại học tại các Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn xét
tuyển của ngành đăng ký.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Năm 2019, Trường thực hiện tuyển sinh như sau:
- Ngành Sư phạm Mầm Non:
Kết hợp xét tuyển từ học bạ THPT, từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và
môn Năng khiếu do trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thi.
* Lưu ý: Đối với các thí sinh đã dự thi môn Năng khiếu ngành Sư phạm Mầm
Non do các Trường đại học, cao đẳng tổ chức có hai sự lựa chọn:
 Dùng kết quả thi môn Năng khiếu ngành Sư phạm Mầm Non do các
Trường Đại học, Cao đẳng tổ chức để đăng ký xét tuyển.
 Đăng ký thi trực tiếp môn năng khiếu do trường Trung cấp Đông Dương tổ
chức.
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2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng
phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
- Sư phạm Mầm non: 135
- Sư phạm Tiểu học: 30
Các môn xét tuyển, môn thi Năng khiếu cụ thể như sau:
- Ngành Sư phạm Mầm Non:
Tỷ lệ xét tuyển/chỉ tiêu
STT

Tên ngành

Mã
ngành

1

Sư phạm
Mầm non

42140201

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học
bạ THPT

Từ kết quả
thi THPT
Quốc gia

Kết quả
môn từ thi
THPT QG
(hoặc từ học
bạ THPT)

50%

50%

Văn, Toán

Trường tổ chức
thi các môn năng
khiếu
Năng khiếu (Hát,
Đọc diễn cảm)

* Thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT để đăng ký xét tuyển phải có học lực lớp 12
xếp loại khá trở lên. Trường Trung cấp Đông Dương sẽ công nhận kết quả thi năng khiếu
của thí sinh đăng ký dự thi khối ngành sư phạm Mầm non của các trường Đại học và Cao
đẳng.
* Thủ tục, hồ sơ đăng ký và lịch thi các môn Năng khiếu: Thông báo trên Website:
www.dongduong.edu.vn
- Ngành Sư phạm Tiểu học: Kết hợp xét tuyển từ học bạ THPT; từ kết quả thi
THPT Quốc gia năm 2019.
Tỷ lệ xét tuyển/chỉ tiêu
STT

Tên
ngành

1

Sư phạm
Tiểu học

Mã
ngành

42140202

Từ học
bạ THPT
50%

Từ kết quả
thi THPT
Quốc gia
50%

Tổ hợp môn xét tuyển

Tổ hợp 1: Ngữ Văn, Toán, Tiếng anh
Tổ hợp 2: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Hóa học
Tổ hợp 4: Toán, Vật lý, Tiếng anh

* Thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT để đăng ký xét tuyển phải có học lực lớp 12
xếp loại khá trở lên. Điểm xét tuyển là điểm trung bình của các môn học có trong tổ hợp môn
xét tuyển.
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT, BTTH để đăng ký xét tuyển phải có học
lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
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- Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 để đăng ký xét tuyển:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm các môn Năng khiếu đối với ngành sư phạm mầm non.
+ Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; BTTH.
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;
- Đối với ngành Sư phạm Mầm Non thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm
thi Năng khiếu.
- Điểm trúng tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở căn cứ vào số
lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo tỷ lệ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa
các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...
- Mã trường: 0206
- Tổ hợp môn xét tuyển, môn chính và chỉ tiêu xét tuyển:
Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã ngành

(Môn chính được nhân hệ số 2)

Môn
chính

Chỉ
tiêu

Nhóm ngành I. Đào tạo giáo viên
Trình độ trung cấp Sư phạm
1. Sư phạm Mầm
42140201
non
2. Sư phạm Tiểu
học

42140202

165
Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Đọc
diễn cảm)
Tổ hợp 1: Ngữ Văn, Toán, Tiếng anh
Tổ hợp 2: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Hóa học
Tổ hợp 4: Toán, Vật lý, Tiếng anh

135
30

Các yêu cầu cụ thể sẽ được nhà trường quy định và thông báo chi tiết qua thông
báo tuyển sinh, cập nhật trên Website của Trường: www.dongduong.edu.vn
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/ thi tuyển; các
điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối với từng ngành đào tạo...
- Thời gian, hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: (tại mục 2.6.)
- Thời gian tổ chức thi Năng khiếu:
Thời gian đăng kí và thi tuyển các môn năng khiếu dự kiến như sau:
STT

Nội dung

Thời gian (dự kiến)
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1.

Thông báo tổ chức thi năng khiếu

01-02/4/2019

2.

Nhận hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu

10/4/2019 đến ngày 30/6/2019

3.

Tổ chức thi năng khiếu

13/07/2019

Trường Trung cấp Đông Dương sẽ có quy định và thông báo riêng qua Thông báo
tuyển sinh, cập nhật trên Website: www.dongduong.edu.vn
 Nhà trường sẽ công nhận kết quả thi năng khiếu ngành sư phạm Mầm non của
thí sinh do các trường Đại học và Cao đẳng tổ chức.
 Nhà trường sẽ tổ chức thi năng khiếu cho những thí sinh có nguyện vọng đăng
ký dự thi môn năng khiếu tại trường Trung cấp Đông Dương.
2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...
Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển...
Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho
từng năm (nếu có)
Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Hội đồng quản trị.
2.11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi tuyển sinh
trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019
Địa chỉ website của trường: www.dongduong.edu.vn
Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:
STT

Họ và tên

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tư vấn

0963.888.712

tuyensinh1@dongduong.edu.vn

2

Nguyễn Thị Mỹ Nga

Tư vấn

0963.888.713

tuyensinh1@dongduong.edu.vn

3

Lương Thị Kim Dung Tp Đào tạo

0918.015.285

kimdung@dongduong.edu.vn

Chức danh,
chức vụ

2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).... Không có.
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
Nhà trường sẽ tuyển bổ sung nếu các đợt tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu (thời gian và
quy định được và được đăng trên website của trường: www.dongduong.edu.vn )
Thời gian dự kiến như sau:
3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8 đến ngày 30/9/2019
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2019
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 3: từ ngày 20/11 đến ngày 30/11/2019
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4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
- Tổng diện tích đất của trường: 9.459 m2
- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo
tính trên một sinh viên chính quy (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa
năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâm học
liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập,
luyện tập): 4.157 m2
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): không
4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị.
TT
Tên
Dạnh mục trang thiết bị chính
1.

- Phòng thực hành máy tính:
- Phòng thực hành dinh dưỡng:
- Phòng mô hình
- Phòng mỹ thuật
- Phòng múa
- Trường mầm mon
- Trường Tiểu học
Phòng thí nghiệm…

2.

-

Tên thiết bị máy tính: 80 máy
Tên thiết bị Bếp tập thể: 02
Mô hình người: 06
Đàn organ: 20
Giá vẽ: 50
02
02
Tên thiết bị 1:
Tên thiết bị 2:
………………..

4.1.3. Thống kê phòng học
TT
Loại phòng

Số lượng

1.

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

01

2.

Phòng học từ 100 - 200 chỗ

04

3.

Phòng học từ 50 - 100 chỗ

06

4.

Số phòng học dưới 50 chỗ

06

...

Số phòng học đa phương tiện

4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách,
tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
TT
1.

Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành

Số lượng

Khối ngành/Nhóm ngành I

150 đầu sách

4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu
Khối ngành/ Nhóm ngành

GS.TS/
PGS.TS/
GS.TSKH PGS.TSKH

TS

ThS

ĐH

CĐ

6

Khối ngành/ Nhóm ngành
I
Ngành 1: Sư phạm Mầm
non
Nguyễn Thị Điện
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Hữu Hạo
Phạm Thị Nhuận
Phạm Thị Thu Thủy
Lê Thị Hoàng Trang
Phan Thị Kim Yến
Chu Đức Trụ
Trần Thị Tú Uyên
Đặng Thị Xuân
Nguyễn Văn Thịnh
Bùi Thị Thu Thủy
Đoàn Xuân Quảng
Nguyễn Thị Đức
Lê Thạc Thuyên
Đinh Bạch Lang
Hoàng Thi
Vũ Thị Kim Chi
Ngành 1: Sư phạm Tiểu
học
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Tạ Đình Chiến
Bùi Thị Phương Lan
Lê Thị Nguyệt
Trần Thị Tố Như
Hoàng Kim Oanh
Trương Thị Hoài Phương
Nguyễn Thạc San
Phạm Thị Tới
Phan Thị Yến
Phạm Khắc Thiện
Tổng của khối
ngành/Nhóm ngành
GV các môn chung
Trịnh Chí Hồ
Trần Thị Thảo Giang
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Trần Anh Tuấn
Lương Thị Kim Dung
Nguyễn Chí Nghĩa
Trần Văn Rũng
Lý Thị Hằng

0

0

0

3

15

0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0

0

2

3

x
x
x
x
x
6

0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0

0

2

6

0

0

1

2
x

x
21
5
x
x
x
x

x
x
x

7

Tổng số giảng viên
toàn trường

0

0

4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng
GS.TS/
PGS.TS/
Khối ngành/ Nhóm
GS.TSKH
PGS.TSKH
ngành
Khối ngành/ Nhóm
ngành I
Ngành 1: Sư phạm
0
0
Mầm non
Lê Minh Phước
Đỗ Xuân Tịnh
Chu Thanh Tĩnh
Trần Thị Thu
Nguyễn Thị Minh
Châu
Nguyễn Thị Kim
Dung
Ngành 1: Sư phạm
0
0
Tiểu học
Nguyễn Việt Khoa
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Thoa
Nguyễn Huế Tiên
Tổng của khối
ngành/nhóm ngành I
Tổng số giảng viên
0
0
toàn trường

3

8

26

TS

ThS

ĐH

0

3

3

CĐ

x
x
x
x
x
x
1

3

0

0

x
x
x
x

1

6

3

8

5. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất)

Chỉ tiêu Tuyển sinh

Nhóm ngành

ĐH

CĐSP

Khối ngành/Nhóm ngành
Nhóm ngành 1
Tốt nghiệp năm 2017
Tốt nghiệp năm 2018
Tổng

TCSP

1000
1000
2000

Số SV/HS trúng tuyển
nhập học
ĐH

CĐSP

TCSP

Số SV/HS tốt nghiệp
ĐH

CĐSP

970
670
1640

TCSP

Trong đó số SV/HS tốt nghiệp
đã có việc làm trong 1 năm kể
từ khi tốt nghiệp
ĐH
CĐSP
TCSP

505
450
955

461
412
873

6. Tài chính
- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường; 5.793.115.000 đồng
- Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh. 6.750.000 đ/ 1 năm
Cán bộ kê khai
(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ Email)

Trần Anh Tuấn
DT: 0913.847.868
E: tuantran0672@gmail.com

Ngày 15 tháng 3 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Rũng

1

