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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 

TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH KHÁNH HÒA 
 (Theo Kế hoạch tuyển sinh tại Công văn số 4434/ĐHĐN-ĐT ngày 23/12/2019 của Đại học Đà Nẵng) 

 

I. TRƯỜNG, NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Đào tạo Đại học Vừa làm vừa học  

Trường 
Ngành  

đào tạo 

Mã 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp 

môn 

xét tuyển 

Phương thức 

tuyển sinh 

Ngưỡng đảm bảo  

chất lượng đầu vào, 

 tiêu chí phụ 

ĐẠI 

HỌC 

KINH 

TẾ 

(DDQ) 

Quản lý 

nhà nước 
7310205 50 

1. Toán + 

Lý + Hóa  

2. Toán + 

Lý + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn 

+ Toán + 

Tiếng Anh 

- Điểm xét 

tuyển = Tổng 

điểm của 3 

môn + Điểm 

ưu tiên 

- Xét theo 

tổng điểm xét 

tuyển từ cao 

xuống thấp 

cho đến hết 

chỉ tiêu.  

- NĐBCLĐV: các môn 

trong tổ hợp theo kết quả 

học tập  lớp 12 THPT 

(điểm trung bình của 

từng môn >=5,0); 

-Tiêu chí phụ: sử dụng 

điểm xét tuyển của môn 

Toán làm tiêu chí phụ 

trong xét tuyển nếu có 

nhiều thí sinh có kết quả 

điểm xét tuyển như nhau. 

Luật 7380101 50 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

7810103 50 

 

2. Đào tạo Liên thông (từ Trung cấp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học) 

Trường 
Ngành  

đào tạo 

Mã 

ngành 

Trình 

độ 

Chỉ 

tiêu 

Phương thức 

 tuyển sinh 

Ngưỡng đảm bảo 

 chất lượng đầu vào, 

tiêu chí phụ 

ĐẠI 

HỌC 

KINH 

TẾ 

(DDQ 

Kế toán 7340301 

TC-ĐH 25 

Xét tuyển theo điểm 

trung bình học tập của 

trình độ Trung cấp 

hoặc Cao đẳng theo 

thang điểm 4 từ cao 

xuống thấp cho đến hết 

chỉ tiêu. Trường hợp 

điểm trung bình chung 

học tập của thí sinh 

theo thang điểm khác 

thang điểm 4 thì sẽ 

được qui đổi về thang 

điểm 4 để xét tuyển. 

NĐBCLĐV: Đã đươc 

qui định trong đối 

tượng tuyển sinh. 

Tiêu chí phụ: sử dụng 

điểm trung bình môn 

Toán lớp 12 (theo 

học bạ) làm tiêu chí 

phụ trong xét tuyển 

nếu có nhiều thí sinh 

có kết quả điểm xét 

tuyển như nhau. 
CĐ-ĐH 25 

II. VÙNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN 

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. 

2. Đối tượng:  

- Đào tạo Đại học VLVH: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam 

(theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình 

độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp 

THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định 

của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình 

THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương 

trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt 

nghiệp THPT hoặc tương đương). 



- Đào tạo Liên thông VLVH:  

Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành 

về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây: 

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp (đối với đối tượng xét tuyển từ Trung cấp lên Đại học) 

hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng (đối với đối tượng xét tuyển từ Cao đẳng lên Đại 

học) do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải đảm 

bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở 

đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

3. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu 

tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của ĐHĐN). 

2. Bản sao hợp lệ học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 

thí sinh xét tuyển đào tạo Đại học VLVH); 

3. Bản sao hợp lệ học bạ THPT; Bản sao hợp lệ kết quả học tập và bằng Tốt nghiệp 

Trung cấp (đối với thí sinh xét tuyển liên thông từ TC-ĐH), bằng Tốt nghiệp Cao 

đẳng (đối với thí sinh xét tuyển liên thông từ CĐ-ĐH). 

4. Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên. 

5. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo. 

6. Phí đăng ký xét tuyển. 

 

IV. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ  

1. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

Khánh Hòa, số 3 (5B) Trần Hưng Đạo, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ. 

3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ ĐKDT 

về Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng trước ngày 30/9/2020. Sau thời hạn này sẽ không nhận 

hồ sơ bổ sung. 

V. THỜI GIAN XÉT TUYỂN/THI TUYỂN  

Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

Khánh Hòa, điện thoại: (0258) 3521535 hoặc Ban Đào tạo, ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, TP Đà 

Nẵng, website: http://ts.udn.vn, điện thoại liên hệ: (0236) 3835345 (bấm số 1)./.   

                                                            

                                                         KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 
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              PGS.TS. Lê Thành Bắc 

 

 

 

 

 


