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THÔNG BÁO
Tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học chính quy
tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh liên kết
với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đào tạo và cấp bằng đại học chính
quy từ khóa đào tạo năm 2017.
1. Trường liên kết: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
2. Các ngành đào tạo:
TT
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Mã
ngành
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Mã
trường

TDV

Tên ngành

Giáo dục Mầm
non
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D220113

TDV

Du lịch
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D380101

TDV

Luật

4

D580205

TDV

Kỹ thuật xây
dựng công trình
giao thông
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D380107

TDV

Luật kinh tế

6

D320101

TDV

Báo chí

Tổ hợp xét tuyển

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu.

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh.
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
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100
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dục mầm non
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gồm: Hát; Đọc Kể diễn cảm. Khi
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định điểm sàn
môn năng khiếu.
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3. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.
4. Chương trình đào tạo: Thực hiện theo chương trình đào tạo của Trường Đại
học Vinh.
5. Thời gian, địa điểm đào tạo: Trình độ cử nhân 4 năm, kỹ sư 5 năm, học tại
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

6. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng
trở lên tại các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu tuyển
sinh của cơ sở đào tạo, có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm
việc tại địa phương; ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con
thương binh, con liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, con hộ cận nghèo...)
nếu có cùng mức điểm xét tuyển.
7. Phương thức tuyển sinh
Tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và xét tuyển học
bạ theo Thông báo tuyển sinh trên Thông tin đại chúng và thông báo tuyển sinh gửi
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Riêng ngành Giáo dục Mầm non tổ chức thi năng khiếu từ ngày 01/7/2017 đến
04/7/2017.
7.1. Phương thức xét tuyển
1.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2017
Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
7.1.2. Xét tuyển học bạ THPT
Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh, với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tổng điểm các môn: theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của cả 3 năm
THPT (06 học kỳ) đạt 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực hiện theo Quy chế
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7.1.3. Xét tuyển thẳng
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyển thẳng học sinh các trường Chuyên đã tốt nghiệp THPT.
8. Hồ sơ dự tuyển
a). Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017:
Hồ sơ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
b). Xét tuyển theo học bạ THPT:
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin xét tuyển. (theo mẫu đính kèm)
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao có công chứng).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Học bạ (bản sao có công chứng).
- 02 ảnh cỡ 4x6 (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).
- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.
- Lệ phí dự tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000 đồng
c). Hồ sơ dự thi Năng khiếu (theo mẫu đính kèm)

