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Mã trường: C32 

1. Tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

1.1. Mã ngành: 51140201 

1.2. Chỉ tiêu: 100 

1.3. Tổ hợp môn xét tuyển:  

- Các tổ hợp xét tuyển gồm M00, M01, M05 và M07, không có chênh lệch 

điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: 

M01: Ngữ văn, NK1 (Kể chuyện - Đọc diễn cảm), NK2 (Hát - Nhạc) 

M00: Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 

M05: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (NK1 hoặc NK2) 

M07: Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu (NK1 hoặc NK2) 

- Điều kiện: Điểm các môn năng khiếu Đọc diễn cảm và Hát, NK1, NK2 

phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

1.4. Phương thức xét tuyển: 

Phương thức 1: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và kết quả thi các 

môn năng khiếu. 

Phương thức 2: Kết quả học tập THPT (Học bạ) và kết quả thi các môn năng 

khiếu: Điểm trung bình các môn của năm học lớp 12 tương ứng với tổ hợp các môn 

xét tuyển. 

Phương thức 3: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia các năm trước), kết quả học tập 

THPT và kết quả thi các môn năng khiếu: Thí sinh lựa chọn 1 môn thi tốt nghiệp 

THPT kết hợp với 1 môn của năm học lớp 12 trong học bạ THPT theo tổ hợp xét 

tuyển. 

Kết quả thi năng khiếu: 

Thí sinh tham gia xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non phải nộp hồ sơ để dự thi 

năng khiếu tại trường CĐSP Quảng Trị hoặc có kết quả thi năng khiếu năm 2020 tại 
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các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc theo các môn năng khiếu đối với tổ hợp 

xét tuyển mà thí sinh tham gia dự tuyển. 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ 

2.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu: 

-  Đợt 1: Từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 20/8/2020. 

-  Đợt 2: Từ ngày 24/8/2020 đến hết ngày 17/9/2020 (Nếu còn chỉ tiêu). 

-  Đợt 3: Từ ngày 22/9/2020 đến hết ngày 01/10/2020 (Nếu còn chỉ tiêu). 

- Các đợt tiếp theo (nếu có), Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của 

trường và các phương tiện thông tin đại chúng.  

2.2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

a) Đối với phương thức 1 (xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020): Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

b) Đối với thí sinh phương thức 2 và phương thức 3:  

- Đợt 1: từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 20/9/2020. 

- Đợt 2: từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 04/10/2020. 

- Đợt 3: từ ngày 09/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020. 

- Các đợt tiếp theo (nếu có), Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của 

trường và các phương tiện thông tin đại chúng.  

2.3.  Thời gian thi các môn năng khiếu: 

- Đợt 1: Ngày 22/8/2020. 

- Đợt 2: Ngày 19/9/2020 (Nếu còn chỉ tiêu). 

- Đợt 3: Ngày 03/10/2020 (Nếu còn chỉ tiêu). 

- Các đợt tiếp theo (nếu có), Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của 

trường và các phương tiện thông tin đại chúng.  

3. Nguồn tuyển:  

Chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Trị. 

4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển: 

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 1 

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, 

tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

4.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, phương thức 3 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Quảng Trị.  
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- Bản sao học bạ THPT. 

- Bản sao hộ khẩu. 

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020). 

- Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

4.3. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:  

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ 

- Lệ phí thi tuyển/sơ tuyển năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh  

5. Địa điểm nộp hồ sơ: 

        Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường đang học, hoặc qua đường bưu 

điện theo hình thức chuyển phát nhanh, hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, 

trường CĐSP Quảng Trị. 

        Điện thoại: 0233.3580.406 

        Website: www.qtttc.edu.vn/tuyensinh. 

        Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị./. 
 

 

         KT. HIỆU TRƯỞNG 

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

            TS. Lê Quốc Hải 

Nơi nhận:         
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa, TT, Tổ TT;  

- Website trường CĐSPQT;  

- Lưu: VT, ĐT. 
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