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Số: 32 /TB-CĐSP

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) hệ Cao đẳng chính quy
của trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận năm 2014
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II. Đối tượng xét tuyển:
Thí sinh dự thi tuyển sinh năm 2014 tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn
quốc sử dụng đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1,0 điểm,
giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp tại Phòng Đào tạo & NCKH trường Cao đẳng sư
phạm Ninh Thuận gồm:
+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường dự thi.
+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.
+ Một phong bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
* Học phí: Dự kiến 2.400.000đồng/năm (Khi làm thủ tục nhập học đóng
1.200.000đồng, phần còn lại sẽ đóng trong tháng 4/2014).
* Địa chỉ nộp Hồ sơ xét tuyển:
Trường CĐSP Ninh Thuận- TT Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
* Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển NV2: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/9/2014.
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tiết thí sinh có thể truy cập
website: http://www.cdspninhthuan.edu.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến bộ
phận tuyển sinh của trường qua số điện thoại: 0683.873169.
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