
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC 
 

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo tốt công 
tác phòng chống dịch bệnh, Trường đại học Thủ Dầu Một tạm thời ngưng tiếp nhận hồ 
sơ nộp trực tiếp tại Trường cho đến khi có thông báo mới. Nếu Anh/Chị có nhu cầu 
đăng ký học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi trình độ thạc sĩ khóa 21.2 năm 2021, 
Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một hướng dẫn Anh/Chị như sau: 
1. Thời gian kết thúc đăng ký: Đến hết ngày 30/07/2021 
2. Thời gian học: Sau khi hết hạn đăng ký, căn cứ vào số lượng đăng ký học Bổ túc 
vào các ngành, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ gửi email thông báo đến Anh/Chị về lịch 
học cụ thể. 

3. Cách thức đăng ký học bổ túc như sau: 
+ Bước 1: Anh/Chị xem các ngành cần học bổ túc kiến thức theo đường link: 
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/3016 
+ Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ túc kiến thức. Hồ sơ bao gồm: 
* Phiếu đăng ký (theo mẫu của ĐH TDM, có ký và ghi rõ hõ tên); link tải phiếu: 
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2805 
* 01 bản photo bằng đại học (không cần công chứng) 
* 01 bản photo bảng điểm đại học (không cần công chứng) 
+ Bước 3: Cách nộp hồ sơ đăng ký bổ túc kiến thức. Lựa chọn một trong hai cách sau: 
- Cách 1: Nộp thông qua hình thức gửi qua email: Anh/Chị Scan hoặc chụp hình các 
loại giấy tờ ở Bước 2 (Lưu ý: phải scan hoặc chụp hình ngay ngắn, rõ nét các loại giấy 
tờ trên) Sau đó gửi về cho Trường theo địa chỉ email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn. 
Nội dung:  
+ Họ và tên: 
+ Số điện thoại:  
+ Ngành đăng ký học bổ túc kiến thức: 
+ Và đính kèm các loại giấy tờ ở bước 2. 
- Cách 2: Nộp thông qua hình thức gửi qua bưu điện: Gửi hồ sơ về cho Trường theo địa 
chỉ: “Trung tâm Tuyển sinh – Trường Đại học Thủ Dầu Một, số 06 Trần Văn Ơn, P. 
Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. SĐT: 0274.3835677 – 0274.3844340 – 
0274.3844341” 
+ Bước 4: Sau khi Trường Đại học Thủ Dầu Một nhận được hồ sơ đăng ký học bổ túc 
kiến thức của Anh/Chị, Nhà trường sẽ kiểm tra hồ sơ của Anh/Chị sau đó sẽ phản hồi 
vào email và hướng dẫn các Chị các thủ tục tiếp theo. 

 
 
 


