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TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VỪA HỌC VỪA LÀM 

 

1. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp 

từ trung cấp trở lên 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

 Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành nghề thuộc cùng 

nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp 

THPT theo quy định của pháp luật. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh hình thức đào tạo vừa học vừa làm áp dụng cho tất cả các ngành/ 

nhóm ngành, lĩnh vực đào tạo quy định trong đề án này. 

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

 - Phương thức 1 (Xét 20% chỉ tiêu ngành): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

 - Phương thức 2 (Xét 80% chỉ tiêu ngành): Xét kết quả học tập cấp THPT (xét 

học bạ), các môn trong tổ hợp môn xét tuyển lấy trung bình cộng 02 học kỳ (học kỳ 1, 

2 của lớp 12). 
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1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã ngành xét 

tuyển 
Tên ngành xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Số văn 

bản đào 

tạo 

VLVH 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền cho 

phép hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1 Đại học 7480201LC Công nghệ thông tin 
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 4 18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 16 

2 Đại học 7340101LC Quản trị kinh doanh 
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 10 

3 Đại học 

Từ CĐ lên ĐH:  

7340301LC, từ 

TC lên ĐH: 

7340301LT 

Kế toán 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 4 
18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 16 

4 Đại học 7340201LC 
Tài chính – Ngân 

hàng 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 10 

5 Đại học 7220101LC 
Tiếng Việt và Văn hóa 

Việt Nam 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 13 

6 Đại học 

Từ CĐ lên ĐH: 

7620301LC, từ 

TC lên ĐH: 

7620301LT 

Nuôi trồng thủy sản 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 4 
18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 16 

7 Đại học 7620105LC Chăn nuôi 
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 8 

8 Đại học 7620112LC Bảo vệ thực vật 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 18/2017/ 31/05/2017 Chính phủ 2022 
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã ngành xét 

tuyển 
Tên ngành xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Số văn 

bản đào 

tạo 

VLVH 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền cho 

phép hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 8 QĐ-TTg 

9 Đại học 7220201LC Ngôn ngữ Anh 
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 13 

10 Đại học 7440301LC Khoa học môi trường 
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 18/2017/

QĐ-TTg 
31/05/2017 Chính phủ 2022 

200 Xét kết quả học tập cấp THPT 8 

   Tổng chỉ tiêu   146     
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1.5. Ngưỡng đầu vào 

 - Đối với phương thức 1 (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT): Tổng điểm thi 3 

môn theo tổ hợp xét tuyển từ 12,0 điểm trở lên. 

 - Đối với phương thức 2 (xét kết quả học tập cấp THPT): Tổng điểm 3 môn học 

theo tổ hợp xét tuyển từ 15,0 điểm trở lên. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

1.6.1 Tên trường, mã trường, mã phương thức xét tuyển 

- Tên trường: Trường Đại học Bạc Liêu 

- Mã trường: DBL 

- Mã phương thức xét tuyển: 

STT Tên phương thức xét tuyển 
Mã phương 

thức xét tuyển 

1 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 100 

2 Xét kết quả học tập cấp THPT 200 

1.6.2. Ngành đào tạo liên thông theo hình thức vừa học vừa làm 

TT Tên ngành Hình thức đào tạo 
Thời gian đào 

tạo 

Thời gian 

học 

1 Kế toán 

Liên thông từ trung 

cấp, cao đẳng lên đại 

học 

Từ trung cấp lên 

đại học: 3 năm, 

từ cao đẳng lên 

đại học: 2 năm 

Thứ 7, chủ 

nhật hàng 

tuần 

2 
Công nghệ thông 

tin 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 

3 
Nuôi trồng thủy 

sản 

Liên thông từ trung 

cấp, cao đẳng lên đại 

học 

Từ trung cấp lên 

đại học: 3 năm, 

từ cao đẳng lên 

đại học: 2 năm 

4 
Quản trị kinh 

doanh 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 

5 
Tài chính – Ngân 

hàng 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 

6 
Tiếng Việt và Văn 

hóa Việt Nam 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 

7 Chăn nuôi 
Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 

8 Bảo vệ thực vật 
Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 

9 Ngôn ngữ Anh 
Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 

10 
Khoa học môi 

trường 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học 
2 năm 
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1.6.3. Ngành tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 

TT 
Mã ngành xét 

tuyển 

Tên ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp 

môn 

1 7480201LC 
Công nghệ 

thông tin 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
4 

A00, A01, 

D07, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
16 

A00, A01, 

D07 

2 7340101LC 
Quản trị kinh 

doanh 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
2 

A00, A01, 

D01, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
10 

A00, A01, 

D01 

3 

Từ CĐ lên ĐH: 

7340301LC, từ 

TC lên ĐH: 

7340301LT 

Kế toán 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
4 

A00, A01, 

D01, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
16 

A00, A01, 

D01 

4 7340201LC 
Tài chính – 

Ngân hàng 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
2 

A00, A01, 

D01, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
10 

A00, A01, 

D01 

5 7220101LC 

Tiếng Việt và 

Văn hóa Việt 

Nam 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
3 

C00, C03, 

D01, D78 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
13 

C00, C03, 

D01 

6 

Từ CĐ lên ĐH: 

7620301LC, từ 

TC lên ĐH: 

7620301LT 

Nuôi trồng 

thủy sản 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
4 

A00, B00, 

D07, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
16 

A00, B00,  

D07 

7 7620105LC Chăn nuôi 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
2 

A00, B00, 

D07, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
8 

A00, B00, 

D07 

8 7620112LC 
Bảo vệ thực 

vật 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
2 

A00, B00, 

D07, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
8 

A00, B00, 

D07 

9 7220201LC Ngôn ngữ Anh 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
3 

D01, D09, 

D14, D78 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
13 

D01, D09, 

D14 

10 7440301LC 
Khoa học môi 

trường 

100 
Xét kết quả thi TN 

THPT 
2 

A00, B00, 

D07, D90 

200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
8 

A00, B00, 

D07 

 Tổng chỉ tiêu    146  

 

1.6.4. Quy ước tổ hợp môn xét tuyển 

Theo quy ước chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thực hiện xét tuyển 

các tổ hợp môn phù hợp với các ngành tuyển sinh của trường, cụ thể như sau:  

A00: Toán, Lý, Hoá; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Hoá, Sinh; C00: 

Văn, Sử, Địa; C03: Văn, Toán, Sử; D01: Văn, Toán, T.Anh; D07: Toán, Hoá, T. Anh; 
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D09: Toán, Sử, T.Anh; D14: Văn, Sử, T.Anh; D78: Văn, KHXH, T.Anh; D90: Toán, 

KHTN, T.Anh. 

1.6.5. Quy định về chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp 

Trường thực hiện xét tuyển theo mức điểm hoặc theo chỉ tiêu: Điểm xét tuyển 

giữa các tổ hợp là bình đẳng với nhau, không chênh lệch. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh 

1.7.1. Thời gian đăng ký dự tuyển 

 Trường có thông báo chi tiết và công bố trên trang thông tin điện tử của trường 

(xem tại địa chỉ  https://tuyensinh.blu.edu.vn/). 

1.7.2. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành 

 - Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của trường (hồ sơ được phát hành tại Phòng 

Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu) như sau: 

 + Phiếu đăng ký xét tuyển; 

 + Bản sao hoặc bản phô tô (có chứng thực) bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao 

đẳng; 

 + Bản phô tô (có chứng thực) bảng điểm toàn khóa (phụ lục văn bằng) trung 

cấp hoặc cao đẳng; 

 + Bản phô tô học bạ THPT (có chứng thực); 

 + Bản phô tô bằng tốt nghiệp THPT/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 

thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022) có chứng thực; 

 + Các giấy tờ minh chứng xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

1.7.3. Hình thức nhận hồ sơ dự tuyển 

 Thí sinh có thể nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau đây: 

 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 

Đào tạo - Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại liên hệ: 0291.3.821 107. 

 - Nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến theo địa chỉ: https://tuyensinh.blu.edu.vn/ 

 - Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử:  tuyensinh@blu.edu.vn 

1.8. Chính sách ưu tiên 

Tổ chức tuyển thẳng; các chính sách ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện 

theo “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban 

hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

https://tuyensinh.blu.edu.vn/
https://tuyensinh.blu.edu.vn/
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1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển  

Lệ phí xét tuyển: 250.000 đồng/hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

 Học phí dự kiến: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm. Sinh viên có thể đóng học phí 

chia thành 2 đợt/ năm, mỗi đợt đóng 50% mức học phí vào đầu mỗi học kỳ 1 và học 

kỳ 2. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

STT Đợt bổ sung Thời gian dự kiến 

1 Tuyển sinh bổ sung đợt 1 Từ ngày 01/10/2022 đến 30/10/2022 

2 Tuyển sinh bổ sung đợt 2 Từ ngày 01/11/2022 đến 30/11/2022 

1.12. Việc trường thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo 

vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro 

Trường Đại học Bạc Liêu cam kết giải quyết khiếu nại và bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro căn cứ trên các quy định của 

quy chế tuyển sinh hiện hành. 

- Đảm bảo công bằng đối với thí sinh về cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin 

cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham 

gia tuyển sinh; 

- Đảm bảo không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không 

liên quan tới trình độ, năng lực; hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém; 

- Thí sinh được đánh giá năng lực khách quan, công bằng và tin cậy về khả 

năng học tập và triển vọng thành công, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành 

đào tạo; 

- Thí sinh được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng 

ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển. 
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1.13. Các nội dung khác 

 Thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự tuyển: 

 + Địa chỉ: Số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu. 

+ Địa chỉ Website hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: https://tuyensinh.blu.edu.vn/ 

  + Số điện thoại hỗ trợ giải đáp thắc mắc: 0291.3.821 107 

  + Email: tuyensinh@blu.edu.vn  

  + Mobile/Zalo: 0918954518, 0917464119, 0918023344 

+  Cán bộ hỗ trợ tư vấn: 

TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Điện thoại Email 

1 Đinh Thị Huyền Cầm Chuyên viên 0918 954 518 dthcam@blu.edu.vn 

2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 0917 464 119 ntatuyet@blu.edu.vn 

3 Nguyễn Thị Tường Vi Chuyên viên 0918 023 344 tttvi@blu.edu.vn 

 

 

https://tuyensinh.blu.edu.vn/
mailto:tuyensinh@blu.edu.vn
mailto:dthcam@blu.edu.vn

