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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

Số: 154/TB-ĐHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 02 năm 2019 

  

   

THÔNG BÁO  

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 2019, 

tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước 
 

Căn cứ nhu cầu nâng chuẩn trình độ cho đội ngũ giáo viên các cấp đáp ứng yêu 

cầu phát triển giáo dục đào tạo và kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước;  

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ 

cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019, tại cơ sở đào tạo 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, cụ thể như sau: 

I. Ngành tuyển, mã ngành và môn thi  

TT Ngành tuyển 
Mã 

ngành 

Môn thi  

Cơ bản Cơ sở ngành Chuyên ngành 

1 Giáo dục Mầm non 7140201 Triết học 
Tiếng Việt – 

Văn học 

CS và GD  

trẻ mầm non 

2 Sư phạm Toán học 7140209 Triết học Đại số Giải tích 

3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 Triết học 
Lý luận  

văn học 

Văn học  

Việt Nam 

4 Sư phạm Lịch sử 7140218 Triết học 
Lịch sử thế 

giới 
Lịch sử Việt Nam 

5 Sư phạm Địa lý 7140219 Triết học 
Địa lý tự nhiên  

Việt Nam 

Địa lý KT-XH  

Việt Nam 

6 Sư phạm Tin học 7140210 Triết học 
Kỹ thuật  

lập trình 
PPDH Tin học 

7 Giáo dục chính trị 7140205 Triết học 
Kinh tế chính 

trị Mác-Lênin 

Chủ nghĩa xã hội  

khoa học 

8 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 Triết học Hình họa chì Bố cục 

II. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự thi 

Tất cả những người có đủ điều kiện sau đây đều được dự thi: 

1. Đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đúng ngành đào tạo, riêng ngành Giáo dục 

chính trị tuyển cả những người đã tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm 

một ngành khác; 

2. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

3. Được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho đi học; 

4. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ theo quy định của trường. 



 

2 

III. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo một khóa học là 02 năm, học vào Thứ 7, Chủ nhật và tập trung 

hè. Địa điểm học: tại cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước. Sinh viên tốt 

nghiệp được cấp bằng đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học. 

IV. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự thi 

1. Mỗi thí sinh làm 02 hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT (có 

phát hành tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước), hồ sơ gồm có: 

a. Một phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh 4x6 và có xác nhận của cơ quan quản lý 

đồng ý cho đi học; 

b. Hai ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 có ghi họ tên và ngày tháng 

năm sinh của thí sinh ở mặt sau; 

c. Bản sao có công chứng giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân; 

d. Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đúng chuyên 

ngành; riêng ngành Giáo dục chính trị tuyển cả những người đã tốt nghiệp đại học sư 

phạm hoặc cao đẳng sư phạm một ngành khác; 

e. Bản sao có công chứng kết quả học tập toàn khóa; 

f. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc. 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18/3/2019. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước. 

V. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và thi tuyển  

 1. Thời gian bồi dưỡng kiến thức: Ngày 23, 24, 30, 31/3; 06, 07/4/2019. 

2. Thời gian thi tuyển: 13, 14/4/2019. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 02 địa chỉ sau: 

- Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, địa chỉ: số 998, Quốc 

lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0271.3 881 236; 

- Trung tâm Liên kết đào tạo - Trường Đại học Đồng Tháp, địa chỉ: số 783, 

đường Phạm Hữu Lầu, P.6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277.3 882 884, 

website: http://ttlkdt.dthu.edu.vn, Facebook: Trung tâm Liên kết đào tạo – Trường Đại 

học Đồng Tháp./. 

 

 

Nơi nhận:              HIỆU TRƯỞNG 
- Vụ Giáo dục Đại học; 

- Trường CĐSP Bình Phước; 

- Lưu: VT, TTLKĐT. 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Đệ 

http://ttlkdt.dthu.edu.vn/

