
   

           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG TCN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

           HÙNG VƯƠNG  -------------------- 
           --------------------       

             Quận 5, ngày 01 tháng 10  năm 2020 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 
HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 

Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Vĩnh Long thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng: 

1/ Ngành đào tạo:    

Ngành đào tạo Học sinh đã tốt nghiệp  

Công nghệ thông tin Nhóm ngành CNTT; Tin Học; Thiết Kế Đồ Họa; Quản trị mạng;… 

Công nghệ ô tô Nhóm ngành Công nghệ ô tô; Cơ khí động lực;… 

Cắt gọt kim loại Nhóm ngành Cơ khí; Cắt gọt kim loại;… 

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK Nhóm ngành Vận hành SC thiết bị lạnh; KT máy lạnh và ĐHKK;… 

Điện tử công nghiệp 
Nhóm ngành Điện tử công nghiệp; Cơ điện tử; Điện công nghiệp; 
Điện – Điện tử; Sửa chữa máy tính; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 

 

2/ Thời gian học: 01 năm - Đào tạo theo tín chỉ, HS tích lũy đủ tín chỉ sẽ được xét tốt nghiệp. 

3/   Văn bằng:  Bằng Cao đẳng (Kỹ sư thực hành) do Trường Đại học SPKT Vĩnh Long cấp. 

4/ Đối tượng và hình thức tuyển sinh:  

Tuyển thẳng: HS tốt nghiệp Trung cấp nghề hoặc Trung cấp chuyên nghiệp (đạt loại khá trở 

lên, nếu xếp loại Trung bình phải có giấy xác nhận làm việc 01 năm theo đúng chuyên ngành 

đào tạo) hoặc HS đã tốt nghiệp hệ CNKT bậc 3/7 đồng thời đã tốt nghiệp trung học phổ thông. 

5/ Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ theo mẫu quy định, mỗi bộ gồm 

01 Phiếu đăng ký dự tuyển. 

01 Sơ yếu lý lịch (dán ảnh) có chứng thực 

04 ảnh màu 3x4; 01 bản sao hộ khẩu và 02 bản sao CMND có chứng thực 

01 bản sao giấy khai sinh có chứng thực hoặc trích lục 

01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT và 01 học bạ THPT (lớp 10, 11, 12) có chứng thực 

(hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình văn hóa THPT + bảng điểm). 

01 bản sao bằng trung cấp và 01 bảng điểm tốt nghiệp có chứng thực  

(Nếu tốt nghiệp hệ CNKT 3/7: nộp 01 bản sao bằng CNKT 3/7 + 01 bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT và 01 bảng điểm tốt nghiệp có chứng thực).    

6/ Học phí: 13.000.000Đ/khóa 

7/ Lệ phí xét tuyển: 60.000đ/1 HS (thu khi nộp hồ sơ) 

8/ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến ngày 30/01/2021 

9/ Địa điểm học: Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương 

Lưu ý: HS sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng sẽ được liên thông đại học (Thời gian học: 1.5 năm). 

*Mọi chi tiết liên hệ tại:    Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương 
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