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THÔNG BÁO  

Tuyển sinh đại học văn bằng hai hình thức VLVH năm 2019 

 

 Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai ngành 

Giáo dục Tiểu học, Công nghệ thông tin hình thức vừa làm vừa học năm 2019, đặt lớp 

tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN 

1. Đào tạo đại học ngành Giáo dục Tiểu học 

 - Đối tượng: Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành đào tạo giáo 

viên do các cơ sở  dào tạo giáo viên trong nước cấp hoặc bằng tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành đào tạo giáo viên do các cơ sở đào tạo giáo viên nước ngoài cấp và được công 

nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Hình thức tuyển: Thi tuyển 02 môn phần kiến thức giáo dục đại cương của 

ngành đào tạo thứ hai (Toán, Tiếng Việt). 

 2. Đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin 

- Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp một bằng đại học. 

- Hình thức tuyển: Thi tuyển 02 môn phần kiến thức giáo dục đại cương của 

ngành đào tạo thứ hai (Toán cao cấp, Tin học). 

 II. THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN SINH 

1. Thời gian tuyển sinh 

- Thời gian ôn thi tuyển sinh (dự kiến): ngày 20/4 - 21/4/2019. 

- Thời gian thi tuyển sinh (dự kiến): 11/5 - 19/5/2019. 

- Địa điểm tổ chức thi và đặt lớp: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện 

Quảng Trạch. 

2. Lệ phí tuyển sinh 

- Lệ phí ôn thi: 100.000đ/môn 

- Lệ phí thi tuyển sinh: 300.000đ/hồ sơ  

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

- Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quảng Bình); 

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học; 

- Bản sao có chứng thực bảng điểm đại học; 

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh; 

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc; 



- 03 ảnh 4 x 6 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau, ảnh 

trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi. 

.IV. THỜI GIAN PHÁT HÀNH VÀ NỘP HỒ SƠ 

- Thời gian phát hành và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày thi 

tuyển. 

           - Nhận và nộp hồ sơ tại: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch. 

    - Trung tâm gửi hồ sơ về Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học 

Quảng Bình. 

  Địa chỉ: Số 312, Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình. 

  Điện thoại: 0232.3819.115; Website: www.qbu.edu.vn.   

     

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị; 

-TT GD-DN huyện Quảng Trạch; 

- Website Trường ĐHQB; 

- Lưu: VT, ĐTTX.      

 

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng 
 

 

 

 
  
 


