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THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI 
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH – Hình thức: Vừa làm vừa học 

Tại: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
  

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:  

 Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị 

xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh bằng đại học thứ 

hai – hình thức vừa làm vừa học: 

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học; 

- Có đủ sức khỏe, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành; 

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi; 

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 
 1. Xét miễn thi: thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các nhóm ngành: kinh tế, khoa 

học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. 

 2. Dự thi đầu vào: đối với những thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ không chính quy, dự thi hai 

môn gồm: Kinh tế vi mô; Quản trị học 

III. THỜI GIAN ÔN THI, THI TUYỂN: 

1. Thời gian ôn thi:  từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 09 tháng 11 năm 2014. 

2. Thời gian thi (dự kiến): 22, 23 tháng 11 năm 2014. 

VI. HÌNH THỨC DÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP 

- Khi tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp đại học (Bằng thứ hai).  

- Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học. 

- Thời gian đào tạo: 2 năm. 

V. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

1. Hồ sơ: (2 bộ) 

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ GD&ĐT); 

- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng); 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học; 

- Bảng điểm tốt nghiệp đại học; 

- 02 bì thư dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

Lưu ý: tất cả các bản sao phải có chứng thực 

   2. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ 

 -  Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 10 năm 2014. 

 -  Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 

VI. LỆ PHÍ 

 - Lệ phí hồ sơ dự thi:    50.000đ/hồ sơ 

 - Lệ phí ôn thi (2 môn, 30 tiết/môn):  1.000.000đ/thí sinh 

 - Lệ phí thi, xét tuyển:     500.000đ/thí sinh 

 Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: 

     + Phòng Đào tạo –Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM (Điện thoại: 08.38963350) hoặc 

     + Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Điện thoại: 08.38972339).    

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG                 

- Đơn vị liên kết, Khoa KT; 

- Trung tâm BDKT (để tổ chức luyện thi); 

- Website: www.hcmuaf.edu.vn; 

- Lưu P.HC, P. ĐT, P.KHTC. 

 
 

 

 


