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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 
 

Số: 20/TB-ĐHTDM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2018 
  

 

THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH HỆ THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 1 NĂM 2018 – KHÓA 13 

(Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học) 
 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC  

1. Địa điểm học: tại Trường Đại học Thủ Dầu Một 

2. Thời gian học: vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

1. Trung cấp liên thông lên đại học  

1.1. Điều kiện: Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp 

1.2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học 

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

a) Phương thức 1: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 (xét học bạ THPT). Điểm xét tuyển là 
điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 
6,0. 

b) Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập Trung cấp. Xếp loại tốt nghiệp phải đạt từ 
trung bình trở lên. 

Ghi chú: Đối với xét tuyển theo phương thức 1 ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh phải 
tham dự sơ tuyển môn năng khiếu (Hát- múa, đọc, kể chuyện diễn cảm). 

1.4 Các ngành tuyển sinh trung cấp liên thông lên đại học 

Stt Ngành học Tổ hợp xét tuyển cho phương thức 1 

1 Kế toán 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

2 Kỹ thuật điện 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) 

3 Giáo dục Mầm non -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) 

4 Giáo dục Tiểu học 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 

2. Cao đẳng liên thông lên đại học 

2.1. Điều kiện: Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng  

2.2. Hình thức đào tạo: Chính quy 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 
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a) Phương thức 1: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 (xét học bạ THPT). Điểm xét tuyển là 
điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 
6,0. 

b) Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập Cao đẳng. Xếp loại tốt nghiệp phải đạt từ 
trung bình trở lên. 

Ghi chú: Đối với xét tuyển theo phương thức 1 ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh phải 
tham dự sơ tuyển môn năng khiếu (Hát- múa, đọc, kể chuyện diễn cảm). 

2.4. Các ngành tuyển sinh cao đẳng liên thông lên đại học 

Stt Ngành học Tổ hợp xét tuyển cho phương thức 1 

1 Hóa học 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  
-Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) 

2 Vật lý học 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) 

3 Toán học 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) 

4 Sinh học Ứng dụng 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Sinh học (A02) 
-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  

5 Quản trị Kinh doanh 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

6 Sư phạm Ngữ văn 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 
- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) 

7 Sư phạm Lịch sử 
-Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)   
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  
-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  

8 Giáo dục Mầm non -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) 

9 Giáo dục Tiểu học 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 

10 Ngôn ngữ Anh 
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (D15) 

11 Kế toán 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 

12 Kỹ thuật điện 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) 

13 
Hệ thống Thông tin  
(Nhóm ngành CNTT) 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) 

3. Đại học vừa làm vừa học: 

3.1. Điều kiện: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
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3.2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học 

3.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Xét tuyển kết quả học tập THPT: Thí sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có 
tổng điểm trung bình của lớp 12 (học bạ THPT) thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển đạt 
mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định. 

Ghi chú: Đối với xét tuyển theo phương thức 1 ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh phải 
tham dự sơ tuyển môn năng khiếu (Hát- múa, đọc, kể chuyện diễn cảm). 

3.4. Các ngành tuyển sinh đại học vừa làm vừa học 

Stt Ngành học Tổ hợp xét tuyển  

1  Luật 
-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

2 Quản trị Kinh doanh 
-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

3 Ngôn ngữ Anh  
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 
-Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (D15) 

4 Ngôn ngữ Trung Quốc 
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04) 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

5 Giáo dục Mầm non -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) 

4. Đại học văn bằng 2:  

4.1 Điều kiện: Đã có bằng tốt nghiệp đại học 

4.2 Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học 

4.3 Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

4.4. Các ngành tuyển sinh đại học văn bằng hai 

Stt Ngành Xét tuyển 

1 Ngôn ngữ Anh 

Trường xét tuyển hồ sơ theo ngành, căn cứ vào kết quả 
học tập của bằng đại học thứ nhất để công nhận thí sinh 
trúng tuyển, điểm xét tuyển của thí sinh là điểm trung 
bình trung toàn khóa học theo Bảng điểm kèm theo bằng 
đại học thứ nhất. Không phân biệt nhóm ngành và ngành 
đào tạo. 

 

2 Kế toán 

3 Quản trị Kinh doanh 

4 Luật 

5 Khoa học Môi trường 

6 Công tác Xã hội 

7 
Hệ thống Thông tin  
(Nhóm ngành CNTT) 

 
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, LỆ PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Lệ phí: 

- Hồ sơ đăng kí dự thi: 10.000đ/ hồ sơ; 
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- Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/ hồ sơ; 

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước. 

2. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển; (theo mẫu của Trường Đại học Thủ Dầu Một); 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT; 

- Bản sao công chứng học bạ THPT; 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của từng ngành đào tạo; 

- Bản sao công chứng bảng điểm tốt nghiệp theo từng ngành; 

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- 02 ảnh chân dung 3x4 cm (được chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 
tuyển sinh). 

3. Thời gian: 

- Thời gian phát và nhận hồ sơ: từ ngày có thông báo đến ngày 10/06/2018; 

- Thời gian sơ tuyển năng khiếu: 16/06/2018; 

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: (dự kiến) 27/06/2018. 

4. Địa điểm thu nhận hồ sơ 

Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

Địachỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Website: http://tdmu.edu.vn Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn 

Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341 

Hotline: 0911.022.322 

 

 
Nơi nhận:      
- Sở GD&ĐT Bình Dương; 
- HT, các P.HT; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Website Trường; 
- Lưu: VT, ĐTĐH, TTTS.  

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS-TS.Lê Tuấn Anh 

 
 

 

 


