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THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học

Liên kết đào tạo - Năm 2021

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Trường Đại học Quảng Nam liên kết với Trường Đại học Sư phạm, Trường 
Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng  
thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021 tại 
Trường Đại học Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. NGÀNH TUYỂN SINH, ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG 
THỨC TUYỂN SINH

1. Đào tạo trình độ đại học văn bằng thứ 2, ngành Giáo dục Tiểu học
a. Đối tượng dự tuyển
- Người đã tốt nghiệp đại học không thuộc ngành đào tạo giáo viên: Người 

học phải tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại giỏi; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học 
đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác.

- Người đã tốt nghiệp đại học ngành đào tạo giáo viên hoặc đã tốt nghiệp đại 
học, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và đang là giáo viên: Điểm xét tuyển là điểm 
trung bình chung tích luỹ toàn khoá bậc học đại học đạt từ 5,50 điểm trở lên theo 
thang điểm 10.

b. Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh và thời gian đào tạo
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trình độ đại học 

của văn bằng thứ nhất.
- Thời gian đào tạo: Từ 2 năm đến 2 năm rưỡi (5 học kỳ) 
2. Đào tạo đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (đào tạo nâng 

chuẩn giáo viên từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học)
2.1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và thời gian đào tạo

TT Ngành đào tạo Chỉ tiêu Thời gian đào tạo
1 Sư phạm Hoá học 30
2 Sư phạm Địa lý 30
3 Giáo dục Công dân 30

Từ 1,5 năm đến 2 năm
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4 Công tác xã hội 40 2 năm
5 Giáo dục thể chất 50 1,5 năm

2.2. Đối tượng dự tuyển
a) Đối với các ngành Sư phạm: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển đại học.
b) Đối với ngành Công tác xã hội: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng 

thỏa mãn các điều kiện theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng với trình độ đại học.

c) Đối với ngành Giáo dục thể chất:
Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Giáo dục thể chất, Thể dục thể thao, 

Sư phạm Thể dục thể thao; Cao đẳng sư phạm các ngành Thể dục - Đoàn đội, Thể 
dục - Sinh, Thể dục - Kỹ thuật nông nghiệp… 

Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành (không mắc 
các bệnh tim mạch, hô hấp, thần kinh..., không bị dị hình dị tật, khuyết tật), 
ngưỡng đảm bảo đầu vào thực hiện theo các đối tượng sau:

Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng trước ngày 20/6/2020:
Ngưỡng điểm xét tuyển trung bình chung toàn khoá học trình độ cao đẳng đạt 

5,50 điểm trở lên theo thang điểm 10, trong trường hợp điểm theo thang điểm 4,0 
được chuyển đổi sang thang điểm 10 theo quy định.

Thí sinh tốt nghiệp sau ngày 20/6/2020:
Ngưỡng điểm xét tuyển đảm bảo một trong các Điều kiện sau:
- Tốt nghiệp cao đẳng đạt loại khá trở lên;
- Hoặc có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy môn giáo dục thể chất (thể dục, thể 

thao) trong trường học các cấp, huấn luyện viên TDTT các cấp;
- Hoặc tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên;
- Hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên;
- Hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt loại khá trở lên.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Phương thức xét tuyển
a) Đối với các ngành Sư phạm và Giáo dục thể chất: Xét tuyển dựa trên kết 

quả học tập (điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá) bậc cao đẳng của thí sinh.
b) Đối với ngành Công tác xã hội: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT 

với các tổ hợp môn xét tuyển gồm 03 môn theo ngành đào tạo và điểm trung bình 
chung của ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng.

 Tổ hợp môn xét tuyển: 
1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 Tiêu chí xét tuyển: xét tuyển từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu theo 
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tổng điểm trung bình chung năm học lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp môn xét 
tuyển và điểm trung bình chung của ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng theo 
thang điểm hệ 10 (nếu thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chỉ có điểm trung 
bình chung tốt nghiệp theo thang điểm hệ 4, thì được quy về thang điểm hệ 10 
bằng cách lấy điểm trung bình chung tốt nghiệp theo hệ 4 nhân với 2.5).

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình chung năm 
học lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển và điểm trung bình chung của 
ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng theo thang điểm hệ 10 phải  20.0 điểm.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển: thí sinh nộp 2 bộ, gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Quảng Nam cung cấp);
- Bản sao công chứng giấy khai sinh; 
- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT;
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp, cao đẳng phù 

hợp với ngành đăng ký dự tuyển; 
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thứ nhất (đối với 

thí sinh dự tuyển đại học bằng thứ hai); 
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú (đối với 

ngành Giáo dục thể chất);
- Quyết định tuyển dụng viên chức hoặc giấy xác nhận thâm niên công tác 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, thể dục thể thao (đối với ngành Giáo dục thể chất);
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- 04 ảnh 4 x 6 cm (không quá 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ); 02 phong bì có 

dán tem, ghi địa chỉ liên lạc và số điện thoại;
2. Lệ phí dự tuyển
- Lệ phí xét tuyển:  360.000đ/thí sinh (đối với ngành Giáo dục thể chất).
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (đối với các ngành tuyển sinh còn lại).
3. Thời gian dự tuyển
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/10/2021
- Thời gian dự kiến tổ chức đào tạo: tháng 11/2021
III. ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỚP HỌC
- Địa điểm học: Trường Đại học Quảng Nam.
- Hình thức tổ chức lớp học: Đào tạo theo tín chỉ. Đào tạo bằng hình thức trực 

tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong năm học và liên tục 
trong thời gian nghỉ hè.

- Học phí dự kiến:
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+ Đối với các ngành Sư phạm: Mức học phí dự kiến n ăm học 2021-2022: 
10.000.000 đồng/sinh viên/năm học đối với lớp từ 30 sinh viên trở lên. Trường hợp 
ngành đào tạo có số l ượng d ưới 30 thí sinh đăng ký học, mức học phí thực hiện 
theo thoả thuận giữa người học, cơ sở liên kết và cơ sở đào tạo.

+ Đối với các ngành Giáo dục thể chất: 5.850.000đ/sinh viên/học kỳ đầu tiên
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (Phòng 3.1, 

tầng 3 khu B).
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828902.
Số điện thoại cá nhân có liên quan:
+ Ông Bùi Xuân Diệu (Giám đốc Trung tâm): 0973.231.927.
+ Bà Lê Nguyễn Dự Thư (Chuyên viên phụ trách): 0976.100.360./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam (để báo cáo);
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP;
- Các Trường TH, THCS, THPT;
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Website, e-Office;
- Lưu: VT, TT. ĐTBD.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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