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THÔNG BÁO
Tuyển sinh các lớp đại học, hình thức Đào tạo từ xa
Đại học Huế - Năm 2019
Căn cứ Công văn số 179/TB-ĐHH ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc tuyển
sinh đại học theo hình thức Đào tạo từ xa của Đại học Huế;
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận liên kết với Trung tâm Giáo dục
thường xuyên - Đại học Huế tuyển sinh mở các lớp đại học, hình thức Đào tạo từ
xa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình
Thuận, cụ thể như sau:
1. Ngành tuyển sinh
- Luật;
- Ngôn ngữ Anh.
2. Đối tượng tuyển sinh
Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), trung cấp giáo
dục nghề nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (sau đây
gọi chung là trung cấp - TC), đại học (ĐH) và có đủ sức khỏe để học tập, theo đúng
quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
4. Thời gian đào tạo
4.1. Ngành Luật
- Thời gian đào tạo 02,5 năm (87 tín chỉ) dành cho những người đã có bằng tốt
nghiệp trung cấp ngành Pháp luật, cao đẳng Dịch vụ pháp lý hoặc cao đẳng Kiểm
sát.
- Thời gian đào tạo 03 năm (90 tín chỉ) dành cho những người đã có bằng tốt
nghiệp đại học tất cả các ngành.
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- Thời gian đào tạo 04,5 năm (122 tín chỉ) dành cho những người đã có bằng
tốt nghiệp THPT trở lên, không thuộc diện đào tạo 02,5 hoặc 03 năm.
4.2. Ngành Ngôn ngữ Anh
Thời gian đào tạo 02,5 – 03,5 năm theo học chế tín chỉ; tùy theo đố i tươ ̣ng
sinh viên sẽ đươ ̣c xét miễn ho ̣c, miễn thi và rút ngắ n thời gian đào ta ̣o tương ứng
với viê ̣c bảo lưu kế t quả các ho ̣c phầ n đã ho ̣c theo quy đinh
̣ (căn cứ vào văn bằ ng
và bảng điể m nô ̣p trong hồ sơ nhâ ̣p ho ̣c).
5. Hình thức đào tạo
Sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu thường xuyên thông qua hệ
thống giáo trình, tài liệu, tài liệu E-Books trên trang Web của Trung tâm Giáo dục
thường xuyên - Đại học Huế tại địa chỉ: http:// www.hucec.edu.vn; trong đó:
- Sinh viên ngành Luâ ̣t tập trung 03 đợt vào tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng
năm, để nghe hướng dẫn học tập, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc và thi
kết thúc học phần. Mỗi đợt tập trung có thời gian từ 10 đến 15 ngày.
- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tâ ̣p trung ho ̣c thời gian hè hoă ̣c thứ Bảy,
Chủ nhâ ̣t, tùy theo yêu cầ u của người ho ̣c.
Tùy tình hình thực tế trong quá trình đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường
xuyên - Đại học Huế sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm của các đợt tập
trung cho mỗi ngành học.
6. Quy định về mức học phí năm 2019
- Ngành Luật: 270.000 đồng/tín chỉ/sinh viên;
- Ngành Ngôn ngữ Anh: 200.000 đồng/tín chỉ/sinh viên.
Học phí nói trên bao gồm tiền giáo trình, tài liệu, bài giảng, …
(Ngoài mức học phí được quy định trên, Trung tâm không thu thêm bất cứ
khoản nào đối với sinh viên).
7. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm:
- Túi đựng hồ sơ (theo mẫu);
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- Phiếu tuyển sinh (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký
nhân khẩu thường trú, hoặc của cơ quan quản lý nhân sự (nếu là cán bộ, công chức,
viên chức đi học);
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng tốt nghiệp (THPT, TC, ĐH), bảng
điểm (hoặc học bạ), các chứng chỉ học phần (để xét miễn học hoặc miễn thi, nếu
có);
- 02 ảnh (3 x 4), ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh;
- 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại khi cần liên hệ.
* Giá hồ sơ: 20.000 đồng/hồ sơ.
Mỗi sinh viên nộp 02 hồ sơ, hồ sơ không rút lại khi đã nộp.
8. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ
Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10/05/2019.
- Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ
Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
(cơ sở 3). Địa chỉ: Phòng C.104 - Số 38 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 062.3829348./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh;
- Trung tâm GDTX - ĐH Huế;
- Báo BT và Đài PTTH Binh Thuận;
- Website BTU, email TOANTHE;
- Lưu: VT, TTGDTX.
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