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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Số: 392 /ĐA-CĐKTCN                   Bắc Giang, ngày  23 tháng 4 năm 2015 

 

ĐỀ ÁN  

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2015 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

Thực hiện công văn số 4004/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 31 tháng 07 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh và công văn số 

5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2015, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghiệp xây dựng đề án tuyển sinh năm 2015 như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; 

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012; 

- Căn cứ Thông tư số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hợp nhất các thông tư quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng; 

- Căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 về 

việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh; 

- Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015 ngày 9 tháng 9 năm 2014 của BGD&ĐT; 

- Căn cứ Quyết định số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015. 

II.  MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

1. Mục đích: 

- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; 

- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh 

riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục;  

- Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu 

cầu nhân lực khu vực phía Đông Bắc Bộ; 

- Tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh tham gia xét tuyển và tăng cơ hội cho các thí sinh 

có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo của Trường. 

2. Nguyên tắc: 
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- Phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo; 

-  Đảm bảo lộ trình đổi mới trong công tác tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định; 

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Tuân thủ theo các Thông tư, Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

công tác tuyển sinh; 

-  Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; 

-  Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo; 

- Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Nhà trường.  

III. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

1. Phương thức tuyển sinh:  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kết hợp 02 phương thức tuyển sinh, gồm: 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi 

trung học phổ thông quốc gia năm 2015 do các trường đại học chủ trì. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học 

bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).  

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhà trường xây dựng tổ hợp các môn xét tuyển theo 

nguyên tắc mỗi ngành sử dụng 4 tổ hợp trong các tổ hợp, mỗi tổ hợp môn có 3 môn, 

gồm: Môn Toán và 2 trong 5 môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Sinh học sau: 

+ Tổ hợp môn 1: Toán, Vật lý, Hóa học; 

+ Tổ hợp môn 2: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; 

+ Tổ hợp môn 3: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;  

+ Tổ hợp môn 4: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; 

+ Tổ hợp môn 5: Toán, Hóa học, Sinh học; 

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. 

Sử dụng kết kết quả Kỳ thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi tại cụm thi 

do trường đại học chủ trì năm 2015 để xét tuyển 50% chỉ tiêu cho tất cảc các ngành. Cụ 

thể từng ngành như sau: 

TT Tên ngành Mã ngành 
Các tổ hợp môn thi THPT  

quốc gia sử dụng kết quả thi để 

xét tuyển 

1 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử  C510301 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 
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2 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển & 

tự động hoá    
C510303 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

4 Kế toán  C340301 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

5 Tài chính - Ngân hàng C340201 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

6 Quản trị kinh doanh  C340101 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

7 Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

8 Công nghệ thông tin C480201 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng  C510103 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

10 Công nghệ kỹ thuật hoá học  C510401 

Toán, Vật lý, Hóa học; 

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Sinh học. 

11 Công nghệ kỹ thuật môi trường  C510406 

Toán, Vật lý, Hóa học; 

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Sinh học. 

a) Tiêu chí xét tuyển: 

- Thí sinh thi Kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì đã đủ điều kiện 

tốt nghiệp. 

- Kết quả thi của tổ hợp các môn thi từ mức điểm tối thiểu do Bộ GDĐT quy định ứng 

với từng môn thi, bậc học. 

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển 

sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu 

tiên, Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo từng ngành/nhóm ngành đào tạo. 

* Công thức xác định điểm xét tuyển:  

MXT = M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT  

 Trong đó:  

  MXT : Điểm xét tuyển 

  M1 , M2 , M3: Điểm môn 1, 2, 3 

  MUTKV : Điểm ưu tiên khu vực 

 MUTĐT : Điểm ưu tiên đối tượng 

b) Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

c) Phương thức và thời gian đăng ký xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành 

d) Vùng tuyển và lệ phí xét tuyển :  

 - Tuyển sinh trong cả nước 

 - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT hoặc tương đương  

Sử dụng kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT (hoặc tương đương) để xét tuyển 50% chỉ tiêu còn lại dành cho tất cả các 

ngành. Cụ thể từng ngành như sau: 

TT Tên ngành Mã ngành 

Các tổ hợp môn học tại trường 

THPT được sử dụng kết quả 

học tập để xét tuyển 

1 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử  C510301 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

2 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển & 

tự động hoá    
C510303 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

4 Kế toán  C340301 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

5 Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 
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Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

6 Quản trị kinh doanh  C340101 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

7 Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

8 Công nghệ thông tin C480201 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng  C510103 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ. 

10 Công nghệ kỹ thuật hoá học  C510401 

Toán, Vật lý, Hóa học; 

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Sinh học. 

11 Công nghệ kỹ thuật môi trường  C510406 

Toán, Vật lý, Hóa học; 

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

Toán, Hóa học, Sinh học. 

a) Tiêu chí xét tuyển:  

-  Thí sinh  đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

 - Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp mỗi môn xét tuyển trong 6 học kỳ 

(Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10;  Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12) đạt từ 5,5 

trở lên. 

 - Hạnh kiểm năm học lớp 12 xếp loại khá trở lên. 

* Xây dựng công thức xác định điểm trúng tuyển. 

          Điểm trung bình chung = (M1 + M2 + M3)/3  

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên 

Trong đó: 

 + M1: Là điểm trung bình cộng các điểm tổng kết (ĐTK) môn học thứ 1 (thuộc tổ 

hợp 3 môn xét tuyển) trong 6 học kỳ của 3 năm THPT  

M1= (ĐTK môn 1 kỳ I lớp 10 + ĐTK môn 1 kỳ 2 lớp 10 + ĐTK môn 1 kỳ 1 lớp 

11 + ĐTK môn 1 kỳ 2 lớp 11+ ĐTK môn 1 kỳ 1 lớp 12 + ĐTK môn 1 kỳ 2 lớp 12)/6 

 + M2: Là điểm trung bình cộng các điểm tổng kết môn học thứ 2 (thuộc tổ hợp 3 

môn xét tuyển) trong 6 học kỳ của 3 năm THPT  
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M2 = (ĐTK môn 2 kỳ I lớp 10 + ĐTK môn 2 kỳ 2 lớp 10 + ĐTK môn 2 kỳ 1 lớp 

11 + ĐTK môn 2 kỳ 2 lớp 11+ ĐTK môn 2 kỳ 1 lớp 12 + ĐTK môn 2 kỳ 2 lớp 12)/6 

 + M3: Là điểm trung bình cộng các điểm tổng kết môn học thứ 3 (thuộc tổ hợp 3 

môn xét tuyển) trong 6 học kỳ của 3 năm THPT  

M3= (ĐTK môn 3 kỳ I lớp 10 + ĐTK môn 3 kỳ 2 lớp 10 + ĐTK môn 3 kỳ 1 lớp 

11 + ĐTK môn 3 kỳ 2 lớp 11+ ĐTK môn 3 kỳ 1 lớp 12 + ĐTK môn 3 kỳ 2 lớp 12)/6 

        * Điểm ưu tiên: Được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học, Cao 

đẳng chính quy hiện hành gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. 

b) Nguyên tắc xét tuyển: Lấy Điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu. 

c) Quy trình xét tuyển: 

* Hồ sơ xét tuyển gồm; 

   - Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghiệp (được đăng tải trên Website của trường).; 

   - Học bạ THPT; BTTHPT (phô tô công chứng); 

   - Bằng tốt nghiệp THPT, BTTHPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 

(phô tô công chứng); 

   - Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); 

    - 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận. 

* Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

     - Thời gian nhận hồ sơ:  tổ chức 2 đợt:  

+ Đợt 1: 25/07 - 30/8/2015;  

+ Đợt 2: 01/9 - 10/11/2015; 

(Kết thúc đợt xét tuyển lần 1, nếu còn chỉ tiêu Nhà trường tổ chức đợt tiếp theo). 

    - Địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp 

tại Phòng Tuyển sinh của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:  

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp - Số 202, đường 

Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang); Điện thoại: 02403 851 

965; 02403 856 210. Email: tuyensinh@bcit.edu.vn 

d) Vùng tuyển và lệ phí xét tuyển:  

 - Tuyển sinh trong cả nước 

 - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1.3. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng chính quy: 

 - Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp TCCN dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015: Thí 

sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp đăng ký thi các môn thi (theo kỳ thi THPT quốc 

mailto:tuyensinh@bcit.edu.vn
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gia) thuộc một trong bốn tổ hợp các môn xét tuyển tương ứng với ngành tổ chức tuyển 

sinh năm 2015. 

Phương thức và thời gian đăng ký xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành 

- Thi tuyển tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp theo Thông tư số 

08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành 

kèm theo thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 (có thông báo riêng của nhà 

Trường) 

2. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh của Nhà trường: 

Ưu điểm: 

- Giảm việc gây áp lực trong thi tuyển Cao đẳng cho thí sinh;  

- Đáp ứng  nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần. 

- Việc sử dụng đồng thời 2 phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi kỳ thi 

trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập THPT là cơ hội để trường 

phân tích, so sánh hiệu quả của hai phương thức tuyển sinh làm cơ sở có những điều 

chỉnh cho năm sau tiến tới tự chủ tuyển sinh vào năm 2017. 

- Khai thác tốt tiềm năng về đội ngũ và cơ sở vật chất của Nhà trường trong công 

tác tuyển sinh. 

- Tiết kiệm chi phí cho gia đình thí sinh và Nhà trường trong công tác tuyển sinh. 

Nhược điểm: Tồn tại số lượng hồ sơ ảo khi xét tuyển vì thí sinh có thể đồng thời 

nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo cả hai phương án. 

3. Điều kiện thực hiện: 

   3.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/08/2014: 151 người 

Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

0 0 0 95 56 

   3.2. Cơ sở vật chất đến ngày 31/08/2014:  

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

I Diện tích đất đai ha 4.23 

II Diện tích sàn xây dựng     

1 Giảng đường     

 1.1 Số phòng phòng 121 

1.2 Tổng diện tích m2 9400 

2 Phòng học máy tính     

 2.1 Số phòng phòng 10 
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STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

 2.2 Tổng diện tích m2 720 

3 Phòng học ngoại ngữ     

 3.1 Số phòng phòng 08 

 3.2 Tổng diện tích m2 576 

4 Thư viện m2 500 

5 Phòng thí nghiệm     

 5.1 Số phòng   phòng 07 

 5.2 Tổng diện tích m2 725 

6 Xưởng thực tập, thực hành     

 6.1 Số phòng   phòng 40 

 6.2 Tổng diện tích m2 7600 

7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý     

 7.1 Số phòng phòng 56 

 7.2 Tổng diện tích m2 2240 

8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 700 

9 Diện tích khác:    

 9.1 Diện tích hội trường m2 800 

 9.2 Diện tích nhà văn hóa       m2 0 

 9.3 Diện tích nhà thi đấu đa năng  m2 300 

 9.4 Diện tích bể bơi m2 0 

 9.5 Diện tích sân vận động m2 10.000 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân 

lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh: 

a. Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, Nhà 

trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. 

  Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường do Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng. Hội 

đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ công tác tuyển sinh của Nhà trường. 

  Hội đồng tuyển sinh có các ban giúp việc theo quy chế. 

 b. Nhà trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện 

thông tin đại chúng phương án tuyển sinh. 

  Thông tin  tuyển sinh của Nhà trường bao gồm: Tên trường, ký hiệu trường, địa 

chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, 
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khối thi/xét tuyển, môn thi/xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng xét tuyển và các thông tin 

liên quan khác. 

  c. Ban hành các quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội 

đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh, mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

  d. Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, … cho công 

tác tuyển sinh. 

2. Tổ chức tuyển sinh: 

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tuyển sinh 

ra Quyết định các ban giúp việc HĐTS để điều hành các công việc liên quan đến công tác 

tuyển sinh. 

 a. Thành phần của HĐTS: 

Chủ tịch:  Hiệu trưởng; 

   Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng; 

   Các ủy viên: Một số Trưởng/Phó phòng, khoa. 

 b. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường: 

- HĐTS thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghiệp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận; 

  - HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu: 

   + Tổ chức xét tuyển: Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển theo đề án tuyển 

sinh riêng của Trường. 

   + Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường về xét tuyển. 

   + Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển; 

+ Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định; 

   + Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, báo 

cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 c. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS: 

-  Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường. 

  - Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, 

Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường. 

  - Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh; 

  - Báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản về công tác tuyển sinh 

của Nhà trường; 

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh, giải quyết khiếu nại tố cáo: 

Nhà trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh trực thuộc Hiệu trưởng, gồm những 
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cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong 

công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh. Ban thanh tra tuyển sinh của Trường chịu 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng 

quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, 

vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định. 

  Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội 

bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh. 

  Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định của 

nhà nước. 

4. Chế độ thông tin báo cáo: 

 Thực hiện chế độ thông tin trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan báo chí truyền thông, tổ 

chức công tác tư vấn tuyển sinh, thi tuyển và xét tuyển. 

V. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG 

1. Lộ trình: 

Năm 2015, 2016: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh theo 

hai phương thức: 

 + Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 + Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh. 

Năm 2017: Nhà trường tự chủ hoàn toàn tuyển sinh hệ Cao đẳng. 

2. Cam kết: 

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và 

giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác 

tuyển sinh; 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký thi tuyển xét 

tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và không có tiêu cực. 

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà 

trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát; 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, 

Nhà trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi 

vi phạm Quy chế. 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Đề án số:           /ĐA-CĐKTCN ngày 23 tháng 4 năm 2015) 

 

1.    Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn 

2.    Kết quả tuyển sinh của trường 04 năm qua 

3.    Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của Trường 

4.    Danh mục đội ngũ và cơ sở vật chất 

5.    Thông tin tuyển sinh năm 2015 

 

PHỤ LỤC 1.  QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

          - Việc tổ chức xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức được tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế tuyển 

sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

          - Tổ chức xét tuyển (sử dụng kết quả học tập ở THPT và kết quả thi tốt nghiệp 

THPT) tuân thủ theo các quy định tại các phần III, IV của Đề án. 

 - Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để hướng dẫn cán bộ và học sinh nắm 

vững và tổ chức thực hiện. Các tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu sẽ được công bố trên 

trang Website tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kĩ thuật công nghiệp, tại địa chỉ 

http://www.bcit.edu.vn, đồng thời được gửi tới tất cả các trường THPT, các sở GDĐT và 

phòng GDĐT. 

PHỤ LỤC 2 : QUY MÔ TUYỂN SINH QUA CÁC NĂM 

TT Ngành 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 2014 

(đang tuyển 

sinh) 

I Hệ cao đẳng Liên thông 156 136 138 64  

1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 62 35 42 14  

2 Kế toán 68 101 96 50  

3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 26     

4 Công nghệ thông tin      

II Hệ cao đẳng 275 381 340 286  

1 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử  70 122 144 140  

2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hoá    19 42 45 23  

3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 50 43 42 27  

4 Kế toán  104 137 86 42  

5 Tài chính - Ngân hang 32 27 23   

6 Quản trị kinh doanh     7  

7 Công nghệ kỹ thuật ôtô    12  

8 Công nghệ thông tin    15  

9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng     -  

10 Công nghệ kỹ thuật hoá học     11  

11 Công nghệ kỹ thuật môi trường     9  
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 Ghi chú: - Nhà trường bắt đầu tuyển sinh và đào tạo hệ Cao đẳng từ năm 2010  

      - Năm 2013 mở thêm 06 ngành đào tạo mới 

 

PHỤ LỤC 3: CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

  TT Tên ngành Mã ngành Ghi chú 

1 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử  C510301  

2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hoá    C510303  

3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201  

4 Kế toán  C340301  

5 Tài chính - Ngân hàng C340201  

6 Quản trị kinh doanh  C340101  

7 Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205  

8 Công nghệ thông tin C480201  

9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng  C510103  

10 Công nghệ kỹ thuật hoá học  C510401  

11 Công nghệ kỹ thuật môi trường  C510406  

 

 

PHỤ LỤC 4: DANH MỤC CÁC NGUỒN LỰC 

(CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ) 

ĐỘI NGŨ 

Nội dung Số lượng 

1. Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật viên 

hướng dẫn thực hành/thí nghiệm, nhân viên cơ hữu (trong danh sách sổ 

lương và số bảo hiểm đối với trường công lập) 

178 người 

2. Tổng số giảng viên cơ hữu, trong đó: 151 người 

2.1. Số giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ  0 người 

2.2. Số giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ 95 người 

2.3. Số giảng viên cơ hữu có trình độ đại học 56 người 

3. Số kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành/thí nghiệm 03 người 

CƠ SỞ VẬT CHẤT  

4. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở đào tạo đã có giấy phép (m2) 4,23 ha  

5. Tổng diện tích sàn xây dựng xác định theo Thông tư số57/2011/TT-

BGDĐT(m2), trong đó: 
 29.481 m2 

5.1. Tổng diện tích hội trường, giảng đường, phòng học các loại (m2)  9.400 m2  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=57/2011/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=57/2011/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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5.2. Tổng diện tích thư viện, trung tâm học liệu (m2) 1000 m2  

5.3. Tổng diện tích phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, 

nhà tập đa năng (m2) 
7.900 m2  

6. Thư viện (m2) 500 m2 

6.1. Tổng diện tích phòng đọc trong thư viện 250 m2 

6.2. Tổng số đầu sách, tài liệu in 3000 đầu sách  

6.3. Tổng số đầu sách, tài liệu điện tử 132 đầu sách 

 

PHỤ LỤC 5:  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 

 

Tên trường, 

Ngành học 

Ký 

hiệu 

trường 

Mã 

Ngành 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

Dự 

kiến 

chỉ tiêu 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CCE   1220 
* Vùng tuyển sinh: 

Tuyển sinh trong cả 

nước. 

* Phương thức tuyển 

sinh cao đẳng chính 

quy: 

1) Phương thức 1: 
Xét tuyển dựa vào 

kết quả kỳ thi THPT 

quốc gia do Bộ 

GDĐT tổ chức (xét 

tuyển thí sinh đăng 

ký dự thi ở cụm thi 

do trường đại học 

chủ trì).  

     Điểm trung bình cộng 

các môn (kể cả điểm ưu 

tiên theo đối tượng và 

khu vực) đạt từ mức tối 

thiểu do Bộ GDĐT quy 

định trở lên. 

2)Phương thức 2: 
Xét tuyển thí sinh tốt 

nghiệp THPT (hoặc 

tương đương) dựa 

vào kết quả học tập 

bậc trung học phổ 

thông (học bạ):  
- Điểm trung bình 

chung của 3 môn 

thuộc tổ hợp môn xét 

tuyển trong 6 học kỳ 

lớp 10, 11, 12  đạt từ 

5,5 trở lên. 

- Hạnh kiểm năm học 

lớp 12 xếp loại khá trở 

lên 

* Ký túc xá sinh 

Số 202, Trần Nguyên Hãn, Thành 

phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

ĐT: (0240)3851965; (0240)3856210 

Website: www.bcit.edu.vn 

    

Các ngành đào tạo đại học:    0 

Các ngành đào tạo cao đẳng:     

1. Hệ chính qui    900 

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử   C510301 1,2,3,4 150 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự 

động hoá    
 C510303 1,2,3,4 100 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí  C510201 1,2,3,4 100 

Kế toán   C340301 1,2,3,4 100 

Tài chính - Ngân hàng  C340201 1,2,3,4 50 

Quản trị kinh doanh   C340101 1,2,3,4 50 

Công nghệ kỹ thuật ôtô  C510205 1,2,3,4 100 

Công nghệ thông tin  C480201 1,2,3,4 100 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng   C510103 1,2,3,4 50 

Công nghệ kỹ thuật hoá học   C510401 1,2,3,5 50 
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Công nghệ kỹ thuật môi trường   C510406 1,2,3,5 50 
viên: 500 chỗ 

(Tổ hợp môn 1: Toán, Vật lý, Hóa học; Tổ hợp môn 2: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; Tổ hợp môn 3: 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;  Tổ hợp môn 4: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; Tổ hợp môn 5: Toán, 

Hóa học, Sinh học) 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Điện thoại liên hệ: 0982047115) 

 

 

 

 

Thân Văn Hùng 

Bắc Giang, ngày 23  tháng  4 năm 2015 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 6: 
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      BỘ CÔNG THƯƠNG                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP                                

 

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN 

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 

 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)     

    .........................................................................................  (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         

                                                                                                                ngày             tháng            năm             

 3. Nơi sinh (Xã, huyện, tỉnh): ……………………………… 

4. Dân tộc : ……………………………… 

5. Hộ khẩu thường trú: ………………………………Mã tỉnh   Mã huyện   

 

6. Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó 01 02 03 04 05 06 07 

 

7. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó KV1 KV2-NT KV2 KV3 

8. Nơi học THPT  hoặc tương đương (Ghi tên và mã trường): 

- Năm lớp 10: ............................. ................................................................      

- Năm lớp 11: ............................. ................................................................      

- Năm lớp 12: ............................. ................................................................      
                                                                                                                                                                                                             Mã tỉnh       Mã trường             

10. Năm tốt nghiệp THPT: ……………………………… 

11. Kết quả học tập và hạnh kiểm năm lớp 12) 

 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Toán học       

Vật lý       

Hóa học       

Ngoại ngữ       

Sinh học       

Văn học       

Hạnh kiểm    

Lưu ý: Thí sinh chỉ cần ghi kết quả học tập của các môn tham gia xét tuyển tương ứng với khối ngành đăng ký. 

 

12. Ngành đăng ký xét tuyển: ...............................................................   Mã ngành        

 13. Giấy CMND số:         

 

14. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc)    

…………………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ....................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ……………, Ngày ....... tháng ........ năm 2015 

                      (Thí sinh ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

              

Mẫu đơn xin xét tuyển 
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