BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
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Số: 1071 /TB-BVU

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
MÃ TRƯỜNG: BVU
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu xét tuyển Đại học chính quy năm 2019, thông tin chi tiết như sau:
1. Tổng chỉ tiêu: 2.000
2. Ngành, chuyên ngành: Có 13 ngành, được phân thành 46 chuyên ngành
(Vui lòng xem Danh mục Ngành và Chuyên ngành phía cuối thông báo này)
3. Các phương thức xét tuyển (mỗi thí sinh được phép xét đồng thời nhiều phương thức)
a. Xét điểm trên học bạ của các Tổ hợp môn (Toán-Vật lý-Hóa học, Toán-Vật lý-Ngữ Văn,…):
i. Trường hợp 1: Kết quả học kỳ 2 của lớp 11 và Kết quả học kỳ 1 của lớp 12
ii. Trường hợp 2: Kết quả học kỳ 2 của lớp 11 và Kết quả học kỳ 2 của lớp 12
iii. Trường hợp 3: Kết quả cả năm học lớp 12
b. Xét điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2019: kết quả thi ghi trên phiếu điểm
c. Xét điểm thi Trong kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP HCM tổ chức
d. Xét các diện được tuyển thẳng theo quy định, Học sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài
4. Các mốc thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển
Thời gian
Thời gian
Giai đoạn
nhận hồ sơ xét tuyển
công bố kết quả xét tuyển
Đợt 1
Từ 01/3/2019 đến 29/4/2019
Từ ngày 02/5/2019
Đợt 2
Từ 03/5/2019 đến 31/7/2019
Từ ngày 01/8/2019
Đợt 3
Từ 02/8/2019 đến 31/8/2019
Từ ngày 01/9/2019
Đợt 4
Từ 03/9/2019
Từ ngày 26/10/2019
5. Thí sinh chuẩn bị Hồ sơ như sau
a. Bản sao học bạ THPT
(đã được Trường THPT hoặc chính quyền địa phương ký đóng dấu xác nhận “Sao y bản chính”;
Nếu chưa được xác nhận thì thí sinh nộp bản photo mang theo bản chính đối chiếu)
b. Phiếu Đăng ký xét tuyển theo học bạ và/hoặc Phiếu Đăng ký xét tuyển theo kỳ thi Đánh giá
năng lực do Đại học Quốc Gia TP HCM tổ chức (phát hành kèm theo thông báo này)
c. Phiếu điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 (nộp bổ sung sau khi có kết quả thi)
d. Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (nộp bổ sung khi được trường THPT cấp phát)
e. Bằng Tốt nghiệp THPT (thí sinh tốt nghiệp trước 2019 hoặc nộp bổ sung khi có bằng)
6. Địa điểm nộp hồ sơ (thí sinh có thể nộp theo một trong những cách sau)
a. Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Số 80-Trương
Công Định, P3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: (0254). 730.5456
b. Nộp bản mềm (bản chụp hình ảnh, bản scan rõ nét) gửi qua email: tuyensinh@bvu.edu.vn
c. Nộp bản mềm qua Website bvu.edu.vn tại mục “Đăng ký xét tuyển trực tuyến”
7. Thí sinh liên hệ qua những kênh hỗ trợ, tư vấn tuyển sinh sau đây
a. Văn phòng Tuyển sinh 1: Số 80-Trương Công Định, P3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện
thoại: (0254). 730.5456
b. Inbox vào Fanpage: facebook.com/DaiHocBaRiaVungTau
c. Inbox vào chuyên mục “Tư vấn tuyển sinh” tại Website: bvu.edu.vn
d. Văn phòng Tuyển sinh 2: Số 165-Nguyễn Hữu Thọ, P. Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. Điện thoại: (0254). 730.2979
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Các phó HT;
- Các đơn vị;
- Website;
- Lưu VP, TTTS.
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