SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 176/TBTS-TCĐD

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm vừa học
Ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học
Căn cứ thông báo số 998/TB-ĐHSP ngày 25/5/2018 về việc tuyển sinh ngành giáo
dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học, hình thức đào
tạo vừa làm vừa học năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM;
Trường Trung cấp Đông Dương liên kết với Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
Thông báo tuyển sinh: Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm vừa học hai
ngành:
1. Giáo dục Mầm non.
2. Giáo dục Tiểu học.
I. Đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp:
1. Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm.
3. Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành
theo học, hình thức vừa làm vừa học do Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM cấp.
II. Địa điểm học và thời gian học:
1. Địa điểm học: Trường Trung cấp Đông Dương, số 04 Nguyễn Thông, P.7, Quận 3.
2. Thời gian đăng ký học (dự kiến): - Học các buổi tối: thứ 3, thứ 5 & thứ 7;
- Hoặc ngày thứ 7 & ngày Chủ nhật.
III. Môn thi tuyển sinh:
1. Ngành Giáo dục Mầm non thi tuyển môn: Văn học, Toán học, Năng khiếu Mầm non
2. Ngành Giáo dục Tiểu học thi tuyển môn: Văn học, Toán học, Tiếng Anh
IV. Lệ phí đăng ký thi, ôn thi/ 1 thí sinh:
STT
1
2

Ngành
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học

Lệ phí
hồ sơ
105.000 đ
105.000 đ

Lệ phí
ôn tập
400.000 đ
600.000 đ

Lệ phí thi
tuyển sinh
700.000 đ
600.000 đ

Tổng cộng
1.205.000 đ
1.305.000 đ

V. Hồ sơ dự thi:
 02 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường ĐHSP TP.HCM);
 02 bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc bản sao Giấy CMND;
 02 Bản sao bằng tốt nghiệp TCCN có công chứng;
 06 ảnh 3x4 trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;
 04 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
 Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (con thương binh, liệt sĩ, dân tộc ít người) nếu
có;
VI. Thời gian dự kiến ôn thi và thi tuyển sinh: Sẽ thông báo cụ thể đến thí sinh khi có đủ
số lượng đăng ký dự thi (thí sinh theo dõi thông báo trên website của Trường Trung cấp
Đông Dương www.dongduong.edu.vn)
VII. Thời gian, địa điểm phát và nhận hồ sơ:
 Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6/2018 đến 30/7/2018
 Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Trung cấp Đông Dương
 Số 04 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 Điện thoại: 02835264970 – 02835264971
 Hotline: 0963.888.712 – 0963.888.713
 Website: www.dongduong.edu.vn

Nơi nhận:
- Phòng Tuyển sinh;
- Phòng Đào tạo;
- Website.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. Trần Văn Rũng

