TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY
Ngành/chuyên ngành

1. 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
2. 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
3. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp; Kiến trúc
4. Công nghệ kỹ thuật hoá học chuyên ngành Hoá dầu; Công nghệ môi trường
5. Công nghệ thực phẩm chuyên ngành CNTP; Công nghệ sinh học thực phẩm;
Quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
6. Kế toán chuyên ngành Kế toán; Kế toán kiểm toán; Kế toán tài chính
7. Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Du lịchNhà hàng-Khách sạn; Quản trị logistics và chuỗi cung ứng; Quản trị _Luật
8. Đông phương học Ngôn ngữ Nhật Bản; Hướng dẫn du lịch; Văn hoá du lịch
9. Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch;
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

► Đối

tượng và hình thức tuyển sinh:

Chỉ tiêu: 500

Môn thi

Tin học cơ bản;
Tiếng Anh cơ
bản

Tin học cơ bản;
Tiếng Anh tổng
hợp

- Xét tuyển thẳng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường Đại học Bà RịaVũng Tàu cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển.
- Thi tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc diện tuyển thẳng, thi tuyển hai môn trên.

► Thời gian học: Đào tạo tín chỉ từ 1.5 đến 2 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư hoặc

cử nhân hệ chính quy.
*Lệ phí: Hồ sơ: 20.000đ/bộ; Ôn tập: 200.000đ/môn thi/thí sinh; Thi tuyển: 200.000đ/thí sinh.
 ÔN THI: 13/3 – 02/4/2017 THI TUYỂN: 08-09/4/2017.

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại VP tuyển sinh - số 80 Trương Công Định, Phường 3, TP.VũngTàu
từ ngày ra thông báo đến 11/3/2017. Đăng ký trực tuyến tại website: bvu.edu.vn.

ĐT: (064)3511999; 3533114; Email: tuyensinh@bvu.edu.vn

Nguồn: Thông báo số 665/TB-BVU ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

