
  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  
 

Số: 186 /TBTSVLVH, VB2 - ĐHTV 
Trà Vinh, ngày 20   tháng 2 năm 2013  

 
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
Về việc tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học  

và tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy năm 2013 
 

        Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa 
học và tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy năm 2013, cụ thể như sau: 
 

I. Ngành tuyển: 
1. Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học 

MÔN THI TUYỂN SINH T
T 

NGÀNH  
TUYỂN SINH 

MÃ 
NGÀNH 

KHỐI 
THI Môn 1 Môn 2 Môn 3 

1 Luật D380101      C Ngữ văn Lịch sử Địa lý 

2 Công nghệ Kỹ thuật 
Công trình Xây dựng 

 
D510102 

 
A 

Toán Vật lý 
 

Hóa học 

3 Thú y D640101 B Toán  Hóa Sinh 

4 
Công nghệ Kỹ thuật 
Điện, điện tử (chuyên 
ngành Hệ thống điện) 

D510301 
 

A Toán Vật lý Hóa học 

2. Tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy 

MÔN THI TUYỂN SINH T
T 

NGÀNH 
TUYỂN SINH 

MÃ  
NGÀNH Môn 1 Môn 2 

1 Ngôn ngữ Anh D220201 Reading & Writing Speaking 

2 Quản trị Kinh doanh D340101 Kinh tế vi mô Quản trị học 

3 Kế toán D340301 Kinh tế vi mô Nguyên lý kế toán 

4 Luật D380101 
Lý luận Nhà nước  

và pháp luật 
Luật dân sự 

II. Khu vực tuyển sinh 
Tuyển sinh trên toàn quốc. 

III. Đối tượng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học: 
1. Đối tượng miễn thi (được xét tuyển thẳng vào học hình thức VLVH)  
Những người đã có bằng tốt nghiệp ĐH có nguyện vọng học ĐH ngành học khác 

theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào ĐH theo hình thức VLVH.  
Các trường hợp được miễn thi khác thực hiện theo điều 6 tại điểm a, b, c, d khoản 3 



  

quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (ban hành kèm theo 
Quyết định số 62/2008/QĐ- BGD- ĐT  ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) 

2. Đối tượng thi tuyển:  
Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương 

trở lên.  
IV. Đối tượng tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai: 

 Là những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ 
chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp 
bằng tốt nghiệp đại học.  

1. Đối tượng  miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:  
Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui đăng ký vào học ngành đào tạo 

mới hệ chính qui trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp 
đại học. 

2. Đối tượng thi tuyển:  
 Những người không thuộc diện miễn thi nêu trên thì phải thi hai môn thuộc phần 

kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai. 
V. Hình thức đào tạo: 

a. Đào tạo đại học vừa làm vừa học: Học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các 
buổi tối trong tuần. 

b. Đào tạo văn bằng đại học thứ hai: Tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung tại 
trường Đại học Trà Vinh. 
VI.Hồ sơ dự tuyển, lệ phí ôn, thi và thời gian tuyển sinh 
          1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển hình thức vừa làm vừa học và Văn bằng  thứ hai theo mẫu 
thống nhất của Trường Đại học Trà Vinh, mỗi hồ sơ gồm có: 

-  Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường; 
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBTVH có công chứng (đối với đối tượng 

tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học) và bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng 
(đối với đối tượng tuyển sinh Văn bằng thứ hai); 

-  Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhân dân; 
-  Giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có); 
-  Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có); 
-  Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh, điện thoại, địa 

chỉ email (nếu có); 
- 04 ảnh màu cỡ 3 x 4cm, có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh (không 

kể ảnh đã dán vào phiếu dự tuyển). 
2.  Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:  
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 25/03/2013 tại 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh. 
- Thời gian xét hồ sơ: từ ngày 26/3 đến ngày 27/3/2013 
- Thời gian thông báo các ngành có đủ số lượng đi ôn tập và thi: ngày 28/3 đến 

ngày 29/3/2013 (trên Website Phòng Đào tạo) 
 - Hồ sơ đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh; 



  

3. Thời gian ôn thi,  lệ phí ôn và thi tuyển sinh:  
- Ôn thi tuyển sinh từ ngày 30/03/2013 đến ngày 14/04/2013. 
- Lệ phí ôn thi nộp khi đăng ký: 400.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 03 

môn); 300.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 02 môn). 
 - Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/thí sinh/môn thi (nộp khi nhận thẻ dự thi). 

4. Ngày thi và địa điểm thi tuyển: Ngày 20 và 21/04/2013, Khu I - Trường Đại học 
Trà Vinh (nhận thẻ dự thi từ ngày 15/04 đến 17/04/2013 tại phòng Đào tạo Trường Đại 
học Trà Vinh). 
 Lưu ý: 

 Trường Đại học Trà Vinh sẽ hoàn trả lệ phí ôn thi của các ngành có số lượng nộp 
hồ sơ dưới 20 thí sinh do không đủ để tổ chức lớp ôn và tổ chức thi tuyển sinh. 
VII. Quyền lợi – nghĩa vụ người học: 

- Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện 
hành.  

- Học viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định 
hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.  

- Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính 
sách ưu tiên giành cho sinh viên chính quy theo quy chế, quy định hiện hành. 

- Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí 
theo quy định của nhà trường. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh: 
 Địa chỉ: số 126, Quốc lộ 53, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  
 ĐT: 074. 3855247. 
 Website: http://www.tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn.  

 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                    Đã ký 
 
        Nguyễn Tiến Dũng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận: 
- BGH trường; 
- Phòng: Đào tạo, Khảo thí & đảm bảo chất 

lượng, Công tác sinh viên - học sinh;  
- Các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn 

thuộc trường, các Tổ Bộ môn; 
- Chi nhánh: Duyên Hải, Cầu Kè, Tiểu cần, 

Cầu Ngang; 
 - Các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường 

học, tổ chức đoàn thể; 
- Niêm yết bảng thông báo; 
- Website trường, Website Phòng Đào tạo; 
- Lưu VT- ĐT. 


