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THÔNG BÁO TUYỂN SINH  
LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2014 
 

I. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN THI 

 

STT Ngành/Chuyên ngành thi tuyển Môn thi tuyển 

1 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

(Chuyên ngành Cơ khí nông lâm) 
Toán cao cấp; Cơ kỹ thuật; Sử dụng máy. 

2 

Công nghệ thực phẩm 

(Chuyên ngành: Bảo quản 

chế biến nông sản thực phẩm) 

Sinh học; Công nghệ chế biến sản phẩm động vật; 

Hóa thực phẩm. 

3 Nông học Toán cao cấp; Sinh lý thực vật; Sản xuất cây trồng. 

4 Bảo vệ thực vật Toán cao cấp; Sinh lý thực vật; Bảo vệ thực vật. 

5 Nuôi trồng thủy sản 
Sinh học; Sinh lý động vật thủy sản; Kỹ thuật nuôi 

thủy sản. 

6 Công nghệ thông tin Toán rời rạc; Kỹ thuật lập trình; Cơ sở dữ liệu. 

7 Quản lý đất đai Toán cao cấp; Trắc địa bản đồ; Đăng ký thống kê. 

8 Quản trị kinh doanh Toán cao cấp; Kinh tế vi mô; Quản trị học. 

9 Kế toán Toán cao cấp; Kinh tế vi mô; Nguyên lý kế toán. 

10 Công nghệ sinh học Sinh học; Sinh học phân tử; Công nghệ di truyền. 
 

 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI  

Thí sinh phải có bằng Cao đẳng hệ chính quy phù hợp với chuyên ngành đào tạo và 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 36 tháng trở lên (tính từ ngày cấp bằng đến 

ngày nộp hồ sơ dự thi). 

III.  CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 

3.1 HỒ SƠ DỰ THI 
 

1. Phiếu đăng ký dự thi đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học (mẫu của trường); 

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có; 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng; 

4. Bản sao kết quả học tập, có ghi rõ tên môn học, số tiết (số tín chỉ), điểm thi từng 

môn và tên chuyên ngành đào tạo; 

5. 04 ảnh (3x4cm.) 
 

Lưu ý: Tất cả các bản sao phải có chứng thực.. 

3.2 HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 
 

- Hình thức đào tạo: Theo hình thức đào tạo của Đại học chính quy. 

- Thời gian đào tạo: 02 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng hình thức đào tạo: Chính quy. 

 



3.3 THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI, ÔN THI, TỔ CHỨC THI TUYỂN 
 

- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

03/10/2014. 

- Thời gian ôn thi: từ ngày 07/10/2014 đến ngày 19/10/2014. 

- Thời gian thi (dự kiến): ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2014. 

3.4  LỆ PHÍ 
 

- Đăng ký dự thi:   500.000đồng/hồ sơ/thí sinh 

- Ôn thi:   400.000đồng/thí sinh/môn 

- Hồ sơ:   50.000đồng/hồ sơ 

IV. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 
 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm 

Tp.HCM. Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện. 
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 

 Số điện thoại: 08.38963350, Fax: 08.3960713; email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn 
       

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:                        

- Các Khoa/Bộ môn (để phối hợp); 

- P.CTSV (để hỗ trợ thông tin); 

- P.KHTC; 

- Website: www.hcmuaf.edu.vn; 

- Lưu P.HC, P. ĐT.  

 

       
 

 

 


