TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC
(CÓ TUYỂN TỪ CAO ĐẲNG NGHỀ VÀ TRUNG CẤP NGHỀ)
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Ngành/chuyên ngành
(đại học (ĐH) liên thông từ cao đẳng (CĐ) và
trung cấp chuyên nghiệp (TCCN))
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* chuyên
ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ
thuật điện; Điều khiển và tự động hoá; Điện tử
công nghiệp; Điện lạnh; Điện tàu thuỷ
Công nghệ thông tin chuyên ngành CNTT; Kỹ
thuật máy tính; Lập trình internet và thiết bị di
động; Thiết kế đồ hoạ công nghiệp
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng,
chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công
nghiệp; Kiến trúc
Công nghệ kỹ thuật cơ khí*, chuyên ngành Cơ
điện tử; Cơ khí chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật hoá học chuyên ngành Hoá
dầu; Công nghệ môi trường
Công nghệ thực phẩm chuyên ngành CNTP;
Công nghệ sinh học thực phẩm; Quản lý dinh
dưỡng và an toàn thực phẩm
Kế toán* chuyên ngành Kế toán; Kế toán kiểm
toán; Kế toán tài chính
Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị
doanh nghiệp, Quản trị Du lịch-Nhà hàngKhách sạn; Quản trị logistics và chuỗi cung ứng;
Quản trị _Luật
Đông phương học chuyên ngành
- Ngôn ngữ Nhật Bản
- Hướng dẫn du lịch; Văn hoá du lịch
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Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương
mại; Tiếng Anh du lịch; PP giảng dạy tiếng Anh

Môn thi tuyển sinh

ĐH liên thông từ CĐ

ĐH liên thông từ TCCN

- Lý thuyết mạch
- Mạch điện tử

- Điện kỹ thuật
- Mạch điện tử

- Cơ sở dữ liệu
- Kỹ thuật lập trình

- Tin học cơ bản
- Cấu trúc DL và GT

- Sức bền vật liệu
- Bê tông cốt thép

- Chi tiết máy
- Cơ sở cắt gọt kim loại
- Quá trình và thiết bị
- Hoá lý
- Hoá sinh
- Kỹ thuật thực phẩm

- Kinh tế vi mô
- Kế toán doanh nghiệp

[-]
- Vẽ Kỹ thuật
- Dung sai-Kỹ thuật đo
[-]
[-]
- Nguyên lý kế toán
- Kế toán doanh nghiệp

- Kinh tế vi mô
- Quản trị doanh nghiệp
- LSVM phương Đông và
Tiếng Nhật tổng hợp
- Cơ sở văn hóa VN và
Tổng quan du lịch
- Grammar
- Reading

Chỉ tiêu tuyển sinh: 600

[-]

[-]
[-]

[-]: Các ngành học chưa tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp.
I. Đối tượng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp CĐ, TCCN (riêng 3 ngành*: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ
thông tin và Kế toán có thêm đối tượng tuyển từ CĐ nghề và TC nghề) các ngành, chuyên ngành tương ứng, dự thi tuyển
sinh 3 môn gồm môn cơ sở, môn chuyên ngành theo bảng trên và môn Tiếng Anh (ngành Đông phương học và Ngôn ngữ
Anh thi môn Tin học đại cương). Người tốt nghiệp CĐ nghề, TC nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và
được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
II. Thời gian học: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thời gian từ 1 đến 1.5 năm đối với ĐH liên thông từ CĐ, từ 2 đến 2.5 năm
đối với ĐH liên thông từ TC. Căn cứ bảng điểm CĐ, TC, Hội đồng đào tạo liên thông xét công nhận giá trị chuyển đổi, học
bổ sung cho từng thí sinh. Tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư hoặc cử nhân vừa làm vừa học.
* Lệ phí: Hồ sơ: 20.000đ/bộ; Ôn tập: 200.000đ/môn thi/thí sinh; Thi tuyển sinh: 300.000đ/thí sinh.

 ÔN THI: 13/3 – 02/4/2017 THI TUYỂN: 08-09/4/2017.
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