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T H Ô N G BÁO
Tuyển sinh đại học hệ Từ xa, năm học 2018-2019
Căn cứ Quy chế đào tạo từ xa ban hành theo Thông tư so 10/20Ỉ7/TT-B G & Đ T ngày
28/4/20 J 7 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ Olivet định sổ 864/Q Đ -Đ H M ngày 16/4/2018 của Viện Đ ại học M ở Hà N ội về việc
đặt Trạm Đào tạo từ xa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên —H ướng nghiệp tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ chỉ tiêu tuyên sinh năm 2018,
Trumỉ tâm G D TX-H N tinh Bắc Giang thông báo tuyển sinh đụi học hệ Từ xa các ngành:
- Ngôn ngữ Anh
Tài chính - Ngân hàng
- Ngôn ngữ Trung Ouốc
- Công nghệ thông tin
-

1. 'Bối tưọng tuyên sinh
- Cán bộ, công chức, viên chức và những người đã tốt nghiệp từ THPT hoặc tương đương
trở lên. Sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng.
2. H ình thứ c tuyển sinh: Xét tuyển. Nhận hồ sơ liên tực trong năm.
3. T h ò i gian đào tạo tôi thiêu: Từ 01 năm đến 3.5 năm (căn cứ vào loại văn bằng trong hồ
sơ xét tuyên). Học vào thứ 7 và chủ nhật (Từ xa truyền thống) hoặc học trực tuyến (E-Learning).
4. Hồ sơ đăng kí xét tuyến gồm:
- Phiếu đăng kí xét tuyên (theo mẫu).
- Bản sao công chứng văn bằng cao nhất.
- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân.
- 02 ảah 4x6 ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở m ặt sau ảnh.
5. Kinh phí
- Phí xét tuyển: 60.000đ/sinh vièn
- Phí làm thẻ tích hợp sinh viên: 200.000đ/sinh viên
- Học phí, học liệu: 280.000đ/'tín chỉ
6. Địa điêm tư vấn và nhận hồ SO'
- Phòng tuyển sinh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - H ướng nghiệp tỉnh Bắc Giang (Cơ
sở 1). Địa chỉ: Sô 832 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Ke, thành phổ Bắc Giang; số điện thoại liên
hệ: 0204.355.8866; 0204.355.7009; DĐ: 0978.566.277; 0986.123.337
Hoặc truy cập W ebsite: ttgdtx h n b acsiian g .ed u .vn
Nơi nhận:
- Các cơ quan, sỏ' ban ngành;
- Lưu VT.

