THÔNG BÁO
Tuyển sinh Đại học PCCC&CNCH hệ Vừa làm vừa học
theo hình thức liên kết mở tại Đà Nẵng
Ngày 18/7/2016, trường Đại học PCCC có Thông báo số 607/TB-T34-P8
về việc tuyển sinh Đại học PCCC&CNCH hệ Vừa làm vừa học theo hình thức
liên kết mở tại Đà Nẵng như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu.
2. Địa điểm mở lớp: Tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
Công an Thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 2 Hà Mục, phường Hòa Phát, Quận
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
3. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
3.1. Đối tượng
- Cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế có thời gian công tác từ đủ 24
tháng trở lên, tính đến thời gian dự thi (không tính thời gian đi học, thời gian thực
hiện nghĩa vụ tham gia CAND).
- Đối tượng thuộc diện miễn thi và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy
chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Công an.
3.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
- Về trình độ: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp; trường
hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải tốt
nghiệp THCS, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa
THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Về độ tuổi: Không quá 45 tuổi tính đến năm dự thi.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Trong 2 năm công tác liền kề với năm dự
tuyển đều phải hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian chấp hành kỷ
luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc không trong thời gian đang chờ xét kỷ
luật.
4. Thi tuyển sinh
- Khối thi và môn thi: Khối A; môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học.
- Dự kiến mở lớp ôn thi vào tháng 9/2016. Địa điểm ôn và thi tại: Trung
tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ:
số 2 Hà Mục, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Thí sinh đủ điều kiện, có nhu cầu ôn thi phải đăng ký và được lãnh đạo
đơn vị duyệt, lập danh sách trích ngang gửi về trường trước ngày 15/8/2016 để
tập hợp và lập kế hoạch mở lớp.
- Thời gian tổ chức thi vào tháng 10/2016 (Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo
sau).
5. Lệ phí dự thi: 60.000 đồng.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi: Mỗi thí sinh nộp 2 bộ.
7. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Trước ngày 15/8/2016.
Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:
a. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường Đại học PCCC, thí sinh có
thể đến trường nhận phiếu đăng ký dự thi hoặc download từ website của trường);

b. 4 ảnh chân dung cỡ 4x6 (trang phục CAND) trong thời gian 6 tháng tính
từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;
c. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
d. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học và học bạ; bản sao hợp lệ bằng
tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học và bảng điểm kèm theo;
e. Danh sách trích ngang có xác nhận của Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh,
thành phố;
* Trường chỉ nhận các trường hợp có đầy đủ hồ sơ theo 5 mục trên.
Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi: Phòng Quản lý đào tạo hệ
Vừa làm vừa học trường Đại học PCCC, số 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân,
Hà Nội.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì, liên
hệ với Phòng Quản lý đào tạo hệ Vừa làm vừa học để được hướng dẫn.
Điện thoại liên hệ: 04.35430678. Fax: 04.35430678.
Website: daihocpccc.edu.vn

