TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
ĐỢT 1 NĂM 2017
Hình thức: XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Hồ sơ xét tuyển gồm có:
Đối tượng xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT; thí sinh chưa > Phiếu đăng ký xét tuyển (phát hành tại Văn phòng tuyển
tốt nghiệp có thể đăng ký và nộp bổ sung bằng TN sau.
sinh hoặc tải tại website: bvu.edu.vn)
Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình chung 3 môn tương > Bằng tốt nghiệp THPT
ứng với tổ hợp môn xét tuyển thuộc 2 học kỳ lớp 12 theo > Học bạ THPT
học bạ THPT đạt từ 6,0 điểm trở lên.
> Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 29/4/2017 tại Văn phòng tuyển sinh 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
(Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua bưu điện)
Các ngành, chuyên ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển
Tên ngành/chuyên ngành
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - 4 chuyên ngành: Điện công nghiệp và
dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điều khiển và tự động hoá; Điện tàu thuỷ
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng -2 chuyên ngành: Xây dựng dân
dụng và công nghiệp; Kinh tế xây dựng
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - 3 chuyên ngành: Cơ điện tử; Cơ khí ô tô;
Cơ khí chế tạo máy
Công nghệ thông tin - 4 chuyên ngành:
Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin thông minh; Quản trị mạng và
an toàn thông tin; Lập trình ứng dụng di động, game
Công nghệ kỹ thuật hoá học - 4 chuyên ngành: Hoá dầu;
Kỹ thuật phân tích; Kỹ thuật môi trường; Hoá dược – Hoá mỹ phẩm

Mã
ngành
52510301

52510102 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A04: Toán, Vật lý, Địa lý
52510201 C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52480201

52510401

Công nghệ thực phẩm - 3 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm;
52540101
Công nghệ chế biến thuỷ sản; Quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Kế toán - 3 chuyên ngành: Kế toán kiểm toán; Kế toán tài chính;
Kế toán ngân hàng

52340301

Quản trị kinh doanh - 7 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Luật; Quản trị logistics &chuỗi cung ứng; Quản trị Du lịch-Nhà hàng52340101
Khách sạn; Quản trị Marketing&Tổ chức sự kiện; Quản trị Tài chính Ngân hàng; Quản trị khởi nghiệp
Đông phương học - 8 chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật Bản; Ngôn ngữ Hàn
Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc; Hướng dẫn du lịch; Văn hoá du lịch; Đông
52220213
Nam Á học (Du lịch và tiếng Thái); Quan hệ quốc tế (Quan hệ kinh tế
quốc tế); Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (SV nước ngoài)
Ngôn ngữ Anh - 3 chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du
lịch; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
> Gần 90% SV BVU có việc làm phù hợp sau một năm ra trường.
> Từ năm 2017 BVU tiếp tục đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhưng thiết
kế lại chương trình đào tạo đại học để đảm bảo thời gian học từ 3 đến
3,5 năm.
> SV được trang bị tốt ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm; được hỗ
trợ thực tập, kế nối việc làm.
> Các cơ sở đặt tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, rất thuận tiện trong
việc sinh hoạt, học tập, làm thêm; có ký túc xá đảm bảo bố trí lưu trú
cho SV ở xa; toàn bộ phòng học được trang bị máy lạnh.
> SV được ưu tiên xét du học và làm việc tại Nhật Bản; nhận học bổng
du học tại Hàn Quốc; được học tập, nghiên cứu khoa học và giao lưu
cùng SV nước ngoài.

Tổ hợp xét tuyển

52220201

A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A06: Toán, Hóa học, Địa lý
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
D07: Toán, Hóa học,Tiếng Anh
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B02: Toán, Sinh học, Địa lý
C08: Ngữ văn, Hoá học,Sinh học
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A04: Toán, Vật lý, Địa lý
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý,Tiếng Anh
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý,Tiếng Anh
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Ngữ văn, Toán,Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
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