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Thông báo tuyển sinh đại học ngành Văn học, hệ chính quy năm 2017

  

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc tuyển sinh đại học,
ngành Văn học, hệ chính quy năm 2017. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng đại học
trong hệ thống văn bằng quốc gia. Nội dung cụ thể như sau:
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1. Thông tin về ngành tuyển sinh

  

- Tên ngành tuyển: Văn học

  

- Mã ngành: 52220330

  

- Trình độ đào tạo: đại học

  

- Hệ đào tạo: chính quy

  

- Học phí: 4.725.000 đồng/học kỳ

  

- Thời gian đào tạo: 4 năm

  

- Chức danh sau khi tốt nghiệp: cử nhân

  

- Tổ hợp xét tuyển:

  

(1) Văn - Sử - Địa (C00)

  

(2) Văn - Sử - Tiếng Anh (D14)

  

(3) Văn - Toán - Tiếng Anh (D01)
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(4) Văn - Địa - Tiếng Anh (D15)

  

2. Đối tượng tuyển sinh 

  

Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trên phạm vi cả nước đối với các thí sinh:

  

- Có  đủ  sức  khoẻ  để  học  tập  theo  quy  định  hiện  hành.

  

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  

- Có điểm xét tuyển đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển
cộng với điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng.

  

3. Phương thức xét tuyển 

  

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển ngành Văn học, trình độ đại học, hệ chính quy năm 2017 tại
Trường Đại học Võ Trường Toản có thể đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:

  

3.1 Phương thức 1

  

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: từ 15.50 điểm trở lên (điểm xét tuyển):

  

Điểm  xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên  khu vực + Điểm

 3 / 7



Thông báo tuyển sinh đại học ngành Văn học, hệ chính quy năm 2017

Viết bởi Quốc Mạnh
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 19:58

ưu tiên đối tượng (không môn nào trong tổ hợp xét tuyển  từ 1 điểm trở xuống).

  

Phương thức 1 là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

  

Chỉ tiêu tuyển sinh xét tuyển theo phương thức 1 là 25 chỉ tiêu.

  

Trong đợt 1, Trường Đại học Võ Trường Toản sẽ xét tuyển đối với các thí sinh:

  

- Có đăng ký xét tuyển đợt 1 tại Trường Đại học Võ Trường Toản hợp lệ.

  

- Và các thí sinh đã thực hiện điều chỉnh nguyện vọng so với đăng ký ban đầu để đăng ký xét
tuyển ngành Văn học tại Trường Đại học Võ Trường Toản thông qua hình thức điều chỉnh trực
tuyến hoặc điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo quy định chung của
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại nơi đăng ký dự thi trong thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, tức thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng từ xét
tuyển tại Trường XYZ thành xét tuyển tại Trường Đại học Võ Trường Toản đối với ngành
Văn học bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng
ĐKXT ( mẫu đơn tại tệp đính kèm).

  

- Thời gian thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng so với đăng ký ban đầu để đăng ký xét
tuyển ngành Văn học tại Trường Đại học Võ Trường Toản thông qua hình thức điều chỉnh trực
tuyến: từ ngày 15/7/2017 đến 17g00 ngày 21/7/2017.

  

- Thời gian thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng so với đăng ký ban đầu để đăng ký xét
tuyển ngành Văn học tại Trường Đại học Võ Trường Toản bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng
ĐKXT tại nơi đăng ký dự thi: từ ngày 15/7/2017 đến 17g00 ngày 23/7/2017.

  

3.2 Phương thức 2
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- Phương thức 2 là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT hoặc THBT ở lớp 12
của thí sinh, theo đó điểm xét tuyển là điểm trung bình chung của 03 môn học dùng để xét
tuyển.

  

  

* Điểm TBCN: điểm trung bình cả năm

  

- Chỉ tiêu tuyển sinh xét tuyển theo phương thức 2 là 25 chỉ tiêu.

  

- Thí sinh có điểm xét tuyển từ 6,0 trở lên đủ điều kiện xét tuyển đại học, hệ chính quy.

  

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 2 gồm:

  

(1) Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu đơn đính kèm);

  

(2) Học bạ (bản sao có chứng thực);

  

(3) Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

  

(4) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT (bản sao có chứng thực). Riêng thí sinh tốt nghiệp THPT
hoặc THBT trong năm 2017 được bổ sung bằng tốt nghiệp sau (theo thông báo của Hội đồng
tuyển sinh);
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(5) Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

  

- Cách nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức 2:thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2
tại Trường Đại học Võ Trường Toản có thể nộp hồ sơ theo 2 cách sau:

  

(1) Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo và Công tác sinh viên – Trường Đại học Võ Trường Toản.

  

(2) Hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến phòng Đào tạo và
Công tác sinh viên – Trường Đại học Võ Trường Toản.

  

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 2: từ ngày ra thông báo đến ngày
15/08/2017.

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

  

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản

  

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang 

  

Website: www.vttu.edu.vn        Email: tuyensinh@vttu.edu.vn

  

Điện thoại liên hệ:   (0293) 3953 222 - (0293) 3953 666 - (0293) 3953 494 - (0293) 3953 080
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→ Lưu ý: Tùy tình hình thực tế nhà trường sẽ tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm
và có thông tin điều chỉnh về thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng phương thức cho
phù hợp. Để nắm bắt thông tin kịp thời thí sinh cần cập nhật thường xuyên các thông tin tuyển
sinh được đăng tải công khai trên cổng thông tin của nhà trường thông qua website: 
www.vttu.edu.vn
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