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THÔNG BÁO
XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 3 CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Hội đồng tuyển sinh trường CĐSP Điện Biên thông báo xét tuyển bổ sung đợt 3
cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:
I. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành tuyển

Mã
ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Sư phạm Sinh học
(chương trình Sinh - Hóa)
Giáo dục Tiểu học

Toán, Sinh học, Hóa học
51140213 Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Hóa học
51140202 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Địa lý

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM
Công tác xã hội

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
51760101 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lý

II. Phương thức tuyển sinh
1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc học THPT
hoặc tương đương: Xét tổng điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 của 3 môn học
theo tổ hợp môn xét tuyển.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển (theo
mẫu của nhà trường); bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng
nhận tốt nghiệp THPT; bản sao có chứng thực học bạ THPT; giấy chứng nhận ưu tiên
(nếu có); bản sao giấy khai sinh; Bản sao sổ hộ khẩu; hai phong bì dán tem, ghi rõ địa
chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.
2. Phương thức 2: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc
gia theo tổ hợp môn xét tuyển (đối với ngành Công tác xã hội).
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển (theo
mẫu của nhà trường); bản sao giấy chứng nhận điểm; bản sao có chứng thực bằng tốt
nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; giấy chứng nhận ưu tiên (nếu
có); bản sao giấy khai sinh; Bản sao sổ hộ khẩu; hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ,
số điện thoại liên hệ của thí sinh.
III. Điều kiện xét tuyển
Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

IV. Thời gian, hình thức và địa điểm nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển bổ sung đợt 3
1. Thời gian: Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 05/10/2017.
2. Hình thức nộp hồ sơ: thí sinh có thể nộp hồ sơ theo một trong các hình thức:
- Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
- Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - NCKH, trường Cao đẳng Sư phạm
Điện Biên, tổ 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Điện thoại liên hệ: 0215.3828.702; 0915.067.879; 0932.285.108./.
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