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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức thi hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017, Trường Đại học 
Tây Nguyên thông báo kế hoạch tổ chức thi đối với điểm thi tại Trường cụ thể như sau: 

1. Các ngành tổ chức thi 

Do số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh tại Trường của một số ngành ít nên Nhà 
trường chỉ tổ chức thi đối với ngành Giáo dục Mầm non (hệ liên thông). 

Đối với các ngành khác, hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh sẽ được chuyển sang đợt 2, 
kỳ thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017. 

2. Lịch thi 

Ngày Buổi Nội dung 

21/7/2017 Chiều: 15h00 
Chỉnh sửa sai sót thông tin đăng ký dự thi của thí sinh; Phổ 
biến quy chế thi tại phòng thi 

22/7/2017 
Sáng  Văn học  

Chiều Tâm lý học 

23/7/2017 
Sáng PPDH ở trường Mầm non 

Chiều Dự trữ 

3. Danh sách thí sinh dự thi (Gồm có: họ tên, số báo danh, phòng thi, khu vực, đối 
tượng): Có trong danh sách kèm theo. 

4. Địa điểm dự thi: Giảng đường số 6, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, TP. 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Ghi chú: Thí sinh nhận Thẻ dự thi tại phòng thi khi đến làm thủ tục dự thi. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 
Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 02623. 853. 507, 02623. 825. 957. 

 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:  
- Như trên; (Đã ký) 
- Lưu: VT, ĐTĐH.   

 PGS. TS. NGUYỄN TẤN VUI 


