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Tên trường, mã trường, địa chỉ, 

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

Mã 
ngành 
máy 
tính 

Tổng chỉ tiêu Hình thức đào tạo, môn thi  

hoặc tiêu chí xét tuyển và  

đối tượng tuyển sinh. 

Hạn nhận hồ sơ tại trường,  

ngày xét tuyển (hoặc thi tuyển),   

vùng tuyển và ghi chú. CQ 
THPT 

VLVH 
THPT 

THCS THCS 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư  
phạm Quảng Trị 

Mã trường:  3204 
(Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị) 
Tel: (053) 3580793 
Website: www.qtttc.edu.vn 
Email: cdspqt@qtttc.edu.vn 
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* Hình thức đào tạo: Chính quy 

* Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã 

tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc 

tương đương. 

* Phương thức tuyển: Xét tuyển 

- Xét tuyển trên cơ sở điểm tổng kết hai 

môn Văn và Toán, năm học lớp 12. 

- Riêng hai ngành  Sư phạm Mâm non 

và Sư phạm Tiểu học có sơ tuyển Năng 

khiếu: Đọc diễn cảm.  

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 từ  04/04  đến  30/09/ 2016 

- Thời gian xét tuyển: 
       từ 10/09 đến  04/10/ 2016 
   Dự kiến: + Đợt 1 ngày 15/9/2016 
                  + Đợt 2 ngày 04/10/2016 (nếu 
còn chỉ tiêu) 
- Thời gian sơ tuyển năng khiếu 
     + Đợt 1: ngày 25/8/2016 
     + Đợt 2: ngày 03/10/2016  (nếu còn chỉ 
tiêu) 
- Khu vực tuyển sinh: Các ngành Sư phạm 
Mâm non và Sư phạm Tiểu học chỉ tuyển 
những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 
Quảng Trị, các ngành khác tuyển sinh trên 
cà nước. 
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Sư phạm Mầm non 01 100 
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Sư phạm Tiểu học 02 100 
100 
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Kế toán doanh nghiệp 03 50 
50 

  
 

Thư viện - Thiết bị trường học 04 50 
50 

  
 

Hành chính văn thư 05 50 
50 

  
 


