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THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp đại học liên thông kỳ thi tuyển sinh 3-4/12/2016.
Ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kỳ thi
tuyển sinh đại học liên thông, kết quả có 109 thí sinh trúng tuyển. Nay, Hiệu trưởng thông
báo về việc tổ chức lớp học và các nội dung liên quan như sau:
1. Tổ chức lớp:
Stt

Hình thức đào
tạo/ngành

Chuyên ngành

I. Đại học liên thông từ cao đẳng
1 Công nghệ kỹ thuật Đào tạo ngành
điện tử
chính
2

Kế toán

3

Quản trị kinh
doanh

Đào tạo ngành
chính
Quản trị doanh
nghiệp

II. Đại học liên thông từ trung cấp
1 Kế toán
Đào tạo ngành
chính

Số thí sinh
trúng tuyển

Mã lớp

Khoa
quản lý

20 DC16DD3 Điện - Điện
tử
41 DC16KT5 Kinh tế
30 DC16DN3 Kinh tế

(19 thí sinh bảo lưu)

31 DT16KT4 Kinh tế

(17 thí sinh bảo lưu)

Thí sinh trúng tuyển các ngành theo bảng trên, làm thủ tục nhập học từ 6/2 đến
12/2/2017, học chính thức từ 13/2/2017 (thứ 2).
2. Bảo lưu kết quả tuyển sinh:

Do số lượng thí sinh trúng tuyển đại học liên thông từ cao đẳng ngành Công nghệ
kỹ thuật hóa học không đảm bảo việc mở lớp, nhà trường bảo lưu kết quả tuyển sinh đối
với các thí sinh này. Trường tổ chức tuyển sinh đợt 1 năm 2017 vào tháng 4 năm 2017, sau
đó thông báo đến thí sinh việc mở lớp đối với ngành bảo lưu nêu trên.
3. Thông tin liên quan:

a) Phòng Đào tạo, bộ phận Kế toán, tổ Quản trị hệ thống thông tin phân công nhân
sự làm thủ tục nhập học cho sinh viên.

b) Các khoa liên quan dự thảo phân công giảng viên giảng dạy học kỳ 1 và cố vấn
học tập các lớp nêu trên gửi phòng Đào tạo trước ngày 21/1/2017 để hoàn tất việc xếp lịch
học./.
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