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THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 
HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

 

Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương liên kết với Trường Cao đẳng Bách 

khoa Nam Sài Gòn thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng chính quy: 

1/ Ngành đào tạo:    

Ngành  

đào tạo 

Mã 
ngành 

Học sinh đã tốt nghiệp  

trung cấp các nhóm ngành  

Số tín chỉ 
toàn khóa 

Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 Công nghệ ô tô 35 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 
Cắt gọt kim loại 35  

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 43 

Công nghệ kỹ thuật máy tính 6480105 
Điện tử máy tính; Lắp ráp S/c máy 
tính 

33 

Thiết kế đồ họa 6210402 
Thiết kế đồ họa, Vẽ & thiết kế trên 
máy tính,… 

36 

Quản trị mạng máy tính 6480210 
Quản trị mạng máy tính, Công 
nghệ thông tin; Tin học ứng dụng 

34 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6510304 

Cơ điện tử 43 

Điện tử công nghiệp 43 

Điện công nghiệp 39 

 

2/ Thời gian học: 1 ->1.5 năm – Phương thức đào tạo theo tín chỉ, SV tích lũy đủ tín chỉ sẽ 

được xét tốt nghiệp. Học phí trung bình: 400.000Đ/1 tín chỉ. 

3/ Văn bằng: Bằng Cao đẳng (Kỹ sư thực hành) do Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài 

Gòn cấp. 

4/ Đối tượng: HS tốt nghiệp Trung cấp và đã hoàn thành chương trình văn hóa THPT.  

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

01 phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu). 

01 bản sao y chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa THPT (kèm 

bảng điểm) hoặc bản sao y chứng thực bằng tốt nghiệp THPT (kèm học bạ).    

01 bản sao y chứng thực bằng trung cấp. 

01 bản sao y chứng thực bảng điểm trung cấp. 

01 bản sao y chứng thực CMND/CCCD. 

6/ Lệ phí xét tuyển: 50.000đ (thu khi nộp hồ sơ) 

7/ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 11/01/2023 

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

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