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THÔNG BÁO TUYẺN SINH ĐẠI HỌC
Hệ vừa làm vừa học (Tại chức)
Ngành: Luật, Ke toán, Quản trị kinh doanh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về liên kết đào tạo đại học của Trung tâm Giáo dục thường
xuyên - Hướng nghiệp (GDTX-HN) tỉnh Bắc Giang, được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc
Giang, Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển
sinh liên thông đại học, văn bằng đại học thứ nhất, văn bằng đại học thứ 2. Gồm các ngành:
Luật, Kể toán, Quản trị kỉnh doanh.
1. Đối tượng tuyển 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. Hình thức tuyến sinh: Xét tuyển. Nhận hồ sơ liên tục trong năm.
3. Thòi gian đào tạo tối thiểu: Từ 1,5 năm đến 4 năm (căn cứ vào loại văn bằng trong hồ
sơ xét tuyên). Học vào thứ Bây và Chủ nhật.
4 . Hồ SO’ đăng kí xét tuyển gồm:
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).
- Bán sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm bậc học cao nhất. (Nêu chỉ có
bằng tốt nghiệp THPT thì nộp kèm theo bản photo học bạ có công chứng; nếu có bằng thạc sỹ
nộp kèm theo cả bằng và bảng điếm đại học, thạc sỹ có công chứng để xét miễn môn học).
- Bản sao (có công chứng) giấy khai sinh.
- Bản sao (có công chứng) bàng và bảng điểm trung cấp, cao cấp hoặc cử nhân chính trị
(nếu có): Đe xét miễn môn học.
5. Kinh phí
- Phí xét tuyển: 60.000đ/sinh viên
- Phí làm thẻ tích hợp sinh viên: 200.000đ/sinh viên
- Học phí: 342.000đ/tín chỉ
6. Địa điếm tư vấn, phát hành và nhận hồ SO' tuyển sinh
- Phòng tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nơhiệp tỉnh Bắc
Giang (Cơ sở 1). Địa chỉ: số 832 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Ke, thành phố Bắc Giang; số
điện thoại liên hệ: 0204.355.8866; 0204.355.7009; DĐ: 0978.566.277; 0986.123.337.

- Hoặc truy cập Website: ttgdtxhnbacgiang.edi
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