
 

 

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên  ĐT: (0208)3846610 

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Ghi chú  

Giáo dục Mầm non 51140201 

M00: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu  (Đọc diễn cảm, Hát) 

M02:  Toán, KHXH,  Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) 

M03:  Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) 

M07:  Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) 

 

* Tổng chỉ tiêu: 150 

* Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu trong  tỉnh Thái Nguyên.  

* Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ  ngày 24/4/2021 

* Phương thức tuyển sinh: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh 50% chỉ tiêu cao đẳng đối với ngành Giáo dục Mầm non, theo phương thức lấy 

điểm thi 2 bài thi (môn thi) trong số các bài thi (môn thi) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển. 

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ trung học phổ thông  

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh 50% chỉ tiêu cao đẳng đối với ngành Giáo dục Mầm non dựa trên tổ hợp các 

môn học ở THPT. 

*  Điều kiện tham gia để xét tuyển như sau: 

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

+ Nếu thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ thì xếp loại học lực lớp 12 đạt từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường CĐSP Thái Nguyên hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Văn phòng  tuyển sinh Trường CĐ Sư Phạm 

Thái Nguyên, đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 

Ngày dự kiến thi năng khiếu:  

   + Đợt 1: Ngày 03 tháng 8 năm 2021. 

   + Đợt 2: Ngày 08 tháng 9 năm 2021. (Nếu còn chỉ tiêu) 
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: (0208)3846610; 0915882376; 0961061968; Facebook.com/cdspthainguyen.edu.vn;  

                              Website: http://www.tce.edu.vn hoặc http://www.cdspthainguyen.edu.vn 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN (MÃ TRƯỜNG C12) 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2021  

http://www.tce.edu.vn/
http://www.cdspthainguyen.edu.vn/


 

 

1. Cơ hội học tập 

+  Sinh viên được học trong môi trường giáo dục hiện đại, chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, định hướng phát triển năng 

lực nghề nghiệp cho sinh viên  đáp ứng yêu cầu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

+Sau khi tốt nghiệp,  sinh viên được tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học với thời gian 2 năm. 

2. Cơ hội việc làm:  

Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường có cơ hội việc làm rất cao. Theo khảo sát của Nhà trường, sinh viên tốt 

nghiệp năm 2018 có việc làm chiếm tỷ lệ 88.7%, năm 2019 tỷ lệ này là 97,3% (số liệu được khảo sát tại thời điểm 12 tháng sau khi sinh 

viên ra trường). 

Theo Thông tin mới nhất được công bố cả nước hiện đang thiếu 45.000 giáo viên bậc học mầm non. 

Theo Kế hoạch phát triển giáo dục Mầm non Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025: 

Tỉnh Thái Nguyên tuyển mới giáo viên trong các cơ sở giáo dục là: 723 Giáo viên mầm non,  mở thêm ít nhất  07 nhiều trường 

Mầm non công lập (Trong đó chưa kể số giáo viên nghỉ  hưu).     

Vì vậy có rất nhiều cơ hội việc làm cho SV khi tốt nghiệp giai đoạn 2021-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Các chế độ chính sách sinh viên được hưởng (Không tính hệ liên thông) 

+  Miễn học phí cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm. 

+ Tất cả sinh viên sư phạm nhập học năm 2021 đều được nhà trường tạo điều kiện về chỗ ở trong ký túc xá nhà trường.  

+ Tất cả sinh viên sư phạm nhập học năm 2021 được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt 

trong thời gian học tập tại trường theo quy định tại Nghị định 116/NĐ – CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Sinh viên thuộc đối tượng chính sách (là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hộ khẩu thường trú tại vùng 

cao, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ) được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định hiện hành của Chính phủ. 

 + Sinh viên học đạt kết quả cao được xét học bổng khuyến  khích theo từng học kỳ.  

Các thông tin chi tiết xin mời xem Đề án tuyển sinh 2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tại Website của nhà trường: 

http://tce.edu.vn/PhongDaoTao/Tuyen-sinh/Nam-2021/1399/DE-AN-TUYEN-SINH-NAM-2021 

BA LỢI ÍCH CỦA SINH VIÊN 

KHI HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN 


