TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

HƢỚNG DẪN BỘ HỒ SƠ DỰ TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 NĂM 2018
1.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của trường) có xác nhận tại địa phương hoặc cơ
quan đang công tác.

2.

Phiếu dự tuyển sinh đại học bằng thứ 2 (theo mẫu).

3.

02 Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (có thị thực tại nơi cấp
hoặc Phòng Công Chứng Nhà nước hoặc UBND Quận, Huyện trở lên)
kèm theo bản chính đối chiếu.

4.

02 Bản sao kết quả học tập (Bảng điểm tốt nghiệp), có ghi rõ tên môn học,
số tiết (số tín chỉ), kết quả từng môn (Bản sao kết quả học tập từ năm I
đến năm cuối) có thị thực tại nơi cấp hoặc Phòng Công Chứng Nhà nước
hoặc UBND Quận, Huyện trở lên kèm theo bản chính đối chiếu.

5.

Bản sao Giấy khai sinh.

6.

Giấy Khám sức khỏe do Bệnh viện Quận, Huyện cấp (không quá 06 tháng
tính đến ngày nộp hồ sơ).

7.

04 ảnh 3x4 cm (ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh vào sau ảnh) để vào
trong 01 phong bì.

Lƣu ý:
 Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học theo hình thức Liên thông lên Đại
học phải bổ sung thêm bản sao Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Cao
đẳng, Trung cấp.
 Thông tin trên văn bằng và giấy khai sinh của thí sinh phải khớp với
nhau.
 Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết 29/06/2018
 Trƣờng phát giấy báo dự thi Đại học Bằng 2 vào ngày 05, 06/07/2018.
Anh/chị đem theo biên lai hồ sơ và CMND để nhận tại Phòng Quản lý
Đào tạo (P.005).

