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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 858 /TB-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2012

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo đại học (Bằng đại học thứ 2) năm 2012

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2;
Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới đào tạo năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số
22/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy - hình thức
đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 - năm 2012, như sau:
1. Ngành nghề, chương trình đào tạo và phương thức tổ chức
- Thí sinh đăng ký một ngành (hoặc chuyên ngành) theo danh mục đính kèm;
- Chương trình đào tạo: theo chương trình đào tạo hệ chính quy;
- Phương thức tổ chức, có 2 dạng:
* Tổ chức học buổi tối đối với 2 ngành: Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) và
Ngôn ngữ Anh;
* Ghép học chung với các lớp hệ chính quy đang đào tạo tại Trường đối với các
ngành còn lại trong danh mục ngành tuyển sinh năm 2012.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự tuyển
- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 cho tất cả các ngành: 400 sinh viên;
- Đối tượng dự tuyển: thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ vừa làm
vừa học hoặc hệ đào tạo từ xa. Khi tốt nghiệp bằng đại học thứ 2, hệ đào tạo ghi trên
bằng tốt nghiệp là hệ chính quy.
3. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển bằng đại học thứ 2;
- 01 bản sao Giấy khai sinh;
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương - mẫu
phát hành tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHCT; hoặc thí sinh có thể download mẫu tại
địa chỉ Website: www.ctu.edu.vn/departments/daa/).
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực), mang theo bản chính để đối chiếu;
- 02 bản sao bảng điểm bậc đại học (có thị thực);
- 02 phong bì (ghi địa chỉ, dán tem); 02 ảnh (3x4 cm).
4. Hình thức tuyển
- Đối tượng miễn thi: Thí sinh đã tốt nghiệp hệ chính quy do Trường ĐHCT cấp bằng,
có bằng thứ nhất cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển bằng 2 (Kèm theo danh
mục nhóm ngành dành cho tuyển sinh bằng đại học thứ 2). Nếu thí sinh diện miễn thi
vượt quá 75% chỉ tiêu từng ngành; sẽ ưu tiên xét miễn thi cho thí sinh theo điểm trung
bình tích lũy cuối khóa của bằng thứ nhất. Số còn lại sẽ thi tuyển cùng với các đối tượng
phải thi tuyển.

- Đối tượng phải thi tuyển: Tất cả các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi ở mục 2,
nhưng không thuộc diện miễn thi.
- Ôn tập: tuỳ tình hình thực tế, các ngành có số lượng thí sinh diện thi tuyển từ 20 trở
lên, Trường sẽ mở lớp ôn tập; ngược lại thì thí sinh tự ôn. Đề cương ôn tập có thể tham
khảo tại Website: www.ctu.edu.vn/departments/daa/ từ ngày 01/8/2012.
- Thời gian ôn tập: 17/9/2012 đến 29/9/2012;
- Thời gian thi tuyển: 07/10/2012.
5. Lệ phí, kinh phí đào tạo
- Lệ phí đăng ký & thi tuyển:
80.000 đồng/hồ sơ;
- Lệ phí ôn tập:
280.000 đồng/môn thi;
- Kinh phí đào tạo: sinh viên phải đóng học phí theo số tín chỉ đăng ký học, mức thu học
phí bằng 1,5 lần của hệ chính quy. Không thực hiện chế độ miễn giảm học phí và chế độ
học bổng.
6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
- Thời gian: từ 18/6/2012 đến 31/8/2012;
- Địa điểm: Phòng Đào tạo (Khu II - đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);
Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
- Trước ngày 14/9/2012, Trường sẽ xử lý và thông báo kết quả xét tuyển cụ thể cho
từng ngành, danh sách thí sinh miễn thi và phải thi tuyển.
- Thí sinh trúng tuyển liên hệ với khoa quản lý ngành để lập kế hoạch học tập và đăng ký
học phần theo thời gian ghi trên Giấy báo trúng tuyển; bắt đầu học từ ngày 02/01/2013.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường ĐHCT:
- Điện thoại :
0710. 3600 433;
- Fax:
0710. 3838 474;
- E-mail:
tcthang@ctu.edu.vn;
- Website:
www.ctu.edu.vn/departments/daa/
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Công bố trên Website;
- Lưu: VT, PĐT, T.4.

DANH MỤC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH
Tuyển sinh bằng đại học thứ 2, năm 2012
(Kèm theo Thông báo số 858 /TB-ĐHCT, ngày 04 /6/2012)
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Ngành - Chuyên ngành
Sư phạm Toán học
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Toán - Tin học
Sư phạm Vật lý - Tin học
Giáo dục Tiểu học
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Lịch sử
Sư phạm Địa lý
Ngữ văn
Giáo dục công dân
Luật (Luật Thương mại)
Luật (Luật Hành chính)
Luật (Luật Tư pháp)
Sư phạm Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh
Sư phạm Tiếng Pháp
Xây dựng công trình thủy
Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện tử truyền thông
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Hệ thống thông tin
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
Sư phạm Hóa học
Hóa học
Công nghệ thực phẩm
Khoa học Cây trồng
Chăn nuôi
Thú y
Nông học
Nuôi trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Sư phạm Sinh vật
Sư phạm Sinh-Kỹ thuật NN
Công nghệ sinh học
Khoa học môi trường
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Kinh tế nông nghiệp
Quản lý đất đai
Quản lý nguồn lợi thủy sản

Môn thi tuyển
1. Vi tích phân A1
2. Đại số tuyến tính

1. Pháp luật đại cương
2. Tâm lý học đại cương

1. Viết
2. Nói
1. Ngữ pháp; 2. Đọc hiểu
1. Vi tích phân A1
2. Cơ & nhiệt đại cương
1. Vi tích phân A1
2. Cơ & nhiệt đại cương

1. Vi tích phân A1
2. Hóa học đại cương

1. Sinh học đại cương
2. Hóa học đại cương

1. Kinh tế chính trị
2. Toán cao cấp
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Ghi chú

NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO
Sử dụng trong tuyển sinh bằng 2, năm 2012
(Kèm theo Thông báo số 858 /TB-ĐHCT, ngày 04 /6/2012)
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Nhóm ngành
Khoa học tự nhiên

Ngành - Chuyên ngành
Ghi chú
Sư phạm Toán học
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Toán - Tin học
Sư phạm Vật lý - Tin học
Sư phạm Vật lý - Công nghệ
Giáo dục Tiểu học
Toán ứng dụng
Sư phạm Ngữ văn
Xã hội nhân văn,
Sư phạm Lịch sử
Luật
Sư phạm Địa lý
Ngữ văn
Giáo dục công dân
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)
Luật (Hành chính, Thương mại,Tư pháp)
Sư phạm Tiếng Anh
Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh
Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Pháp
Tiếng Pháp
Ngôn ngữ Pháp
Thủy nông
Kỹ thuật xây dựng
Xây dựng công trình thủy
Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Xây dựng cầu đường
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện,
Điện tử, Công nghệ TT, Điện tử (Kỹ thuật điện tử, viễn thông;
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa)
Cơ khí
Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin
Cơ điện tử
Cơ khí giao thông
Quản lý công nghiệp
Công nghệ hóa học
Công nghệ hóa học
Hóa học
Sư phạm hóa học
Chế biến nông sản, thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Chế biến thủy sản
Khoa học cây trồng
Nông nghiệp,
Trồng trọt
Sinh học
Chăn nuôi -Thú y
Thú y
Nông học
Bảo vệ thực vật

TT

Nhóm ngành

Nông nghiệp,
Sinh học

10

Kinh tế,
Kinh doanh và
Quản lý

Ngành - Chuyên ngành
Nuôi trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Sư phạm Sinh vật
Sư phạm Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp
Công nghệ sinh học
Khoa học môi trường
Công nghệ rau, hoa quả vả cảnh quan
Hoa viên & cây cảnh
Phát triển nông thôn
Khoa học đất
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Ngoại thương
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tế học
Quản lý đất đai
Quản lý nghề cá

Ghi chú
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KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI _ Năm 2012
(Đính kèm thông báo số: 858 /ĐHCT-ĐT ngày 04 /6/2012)
TT

Nội dung công tác

Thời gian

1.
2.
3.

Thông báo tuyển sinh
Nhận hồ sơ đăng ký
Nhập & xử lý hồ sơ, công
bố d/s dự thi, d/s tuyển
thẳng
Tổ chức ôn tập
Tổ chức thi tuyển
Xử lý phách
Tổ chức chấm thi, xét
tuyển
Công bố kết quả thi tuyển
Gởi giấy báo trúng tuyển
Gửi bảng điểm bằng thứ
nhất cho các khoa; xét
miễn học phần của SV
Nhận hồ sơ trúng tuyển
Công bố khung CTĐT phải
tích lũy của từng SV
SV đăng ký học phần
Học chính thức

01/6/2012
18/6 - 31/8/2012

Đơn vị
chủ trì
P.Đào tạo
P.Đào tạo

10/9 - 14/9/2012

P.Đào tạo

17/9 - 29/9/2012
07/10/2012
11/10 - 12/10/2012
15/10 - 24/10/2012

Các khoa
P.Đào tạo
P.Đào tạo

P.Đào tạo, QTTB
Các khoa
Các khoa

P.Đào tạo

Các khoa

29/10/2012
05/11/2012

P.Đào tạo
P.Đào tạo

05/11/2012

P.Đào tạo
Các khoa

22/11 - 23/11/2012

P.CTSV

22/11 - 24/11/2012

Các khoa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Đơn vị phối hợp
thực hiện

Tháng 12/2012 (Theo kế hoạch chung của Trường)
02/01/2013
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