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THÔNG BÁO
Xét tuyển bổ sung vào Đại học hệ chính quy năm 2017
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển
sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy;
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại
học hệ chính quy năm 2017;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Học viện Quản lý
giáo dục ban hành ngày 28/3/2017;
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy ngày 10/8/2017;
Học viện Quản lý giáo dục thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy
năm 2017 như sau:
I. Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận hồ sơ:
TT

Ngành

Mã ngành

1

Quản lý giáo dục

52.140114

2

Tâm lý học giáo dục

52.310403

3

Giáo dục học

52.140101

4

Kinh tế giáo dục

52.310199

5

Công nghệ thông tin

52.480201

Tổng chỉ tiêu tuyển

Tổ hợp xét
tuyển
A00; A01;
C00; D01
A00; B00;
C00; D01
A00; B00;
C00; D01
A00; A01;
D01; D10
A00; A01;
A02; A04

Chỉ
tiêu

Mức điểm
nhận hồ
sơ

40

20.5

30

18

40

17

50

15.5

100

15.5

260

II. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 13/8/2017 đến 17h00
ngày 22/8/2017
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Học viện
– Bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.
– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại;
– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/1 hồ sơ
3. Địa điểm nhận hồ sơ:
– Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng
Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, số 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 024.36648719
III. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển, xác nhận nhập học:
Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: Trước 17 giờ, ngày 23 tháng 8 năm 2017.
Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả
thi THPTQG năm 2017 trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục hoặc
gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, số 31
Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội từ ngày 24/8/2017 đến 17h00 ngày
28/8/2017, quá thời hạn này thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ
chối nhập học.
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Trung tâm CNTT (để đăng website);
- Lưu VP, ĐT.
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