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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2021 
 

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 từ cao đẳng lên đại học các ngành: 

 
1/ Ngành đào tạo: 

 
 

 
STT 

 

 
Ngành đào tạo 

 

 
Đối tượng dự tuyển 

Thời gian đào tạo 
Đã tốt nghiệp 
cao đẳng nghề 

Đã tốt nghiệp 
cao đẳng 

 

 
 

1 

 

 
 
Công nghệ thông tin 

Nhóm ngành tin học: 
Tin học; Quản trị mạng; 
Thiết kế đồ họa; Thiết kế 
website; … 

 

 
 

2 năm 

 

 
 

1,5 năm 

2 Công  nghệ  kỹ  thuật 
ô tô 

Nhóm ngành ô tô 2 năm 1,5 năm 

3 Công  nghệ  kỹ  thuật 
cơ khí 

Nhóm  ngành  cơ  khí,  cắt 
gọt kim loại. 

2 năm 1,5 năm 

4 Công  nghệ  kỹ  thuật 
điện, điện tử 

Nhóm ngành điện, điện tử, 
điện tử công nghiệp. 

2 năm 1,5 năm 

5 Công  nghệ  kỹ  thuật 
nhiệt 

Nhóm ngành điện lạnh 2 năm 1,5 năm 

 
2/ Văn bằng: Bằng Kỹ sư do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cấp. 

 

3/ Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp hệ cao đẳng hoặc cao đẳng nghề. 
 

4/ Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển không thi 
 

5/ Thời gian, địa điểm: 
 

Thời gian tuyển sinh: từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2021 
 

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

Số 161– 165 Nguyễn Chí Thanh, P12, Q5, TP.HCM 
 

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

01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo mẫu) có xác nhận của đơn vị công tác hoặc chính quyền 
địa phương. 
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 cao đẳng hoặc cao đẳng nghề có chứng thực. 



01 bảng điểm tốt nghiệp hoặc bản sao kết quả học tập cao đẳng hoặc cao đẳng nghề có 
chứng thực. 

 

02 ảnh màu 4x6 (chụp không quá 6 tháng) 
 

7/ Học phí: 330.000đ/1 tín chỉ: 
SV đã tốt nghiệp hệ cao đẳng học 1,5 năm tương đương 54 tín chỉ; 

 

SV đã tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề học 2 năm tương đương 75 tín chỉ. 
 

Nhà trường đào tạo theo tín chỉ, SV tích lũy đủ số tín chỉ sẽ được xét tốt nghiệp 
 

8/ Lệ phí xét tuyển: 300.000đ/1 thí sinh (thu khi nộp hồ sơ) 
 

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

161- 165 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP.HCM – ĐT: (028) 38558016 - 0907961754 
Website: www. hungvuongtech.edu.vn 

http://www.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/

