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THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2015
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp - Bộ Công Thương, thông báo tuyển sinh liên
thông Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy (đợt 2) năm 2015 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp có cùng ngành hoặc gần với ngành dự thi;
2. Các ngành đào tạo và môn thi tuyển:
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Môn thi
Môn cơ
Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành
bản
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Lý thuyết mạch
Trang bị điện
Công nghệ kỹ thuật điều khiển
Lý thuyết mạch
Máy điện
& tự động hoá
Toán
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
(theo Sức bền vật liệu
Công nghệ kỹ thuật Ôtô
Động cơ đốt trong
chương Sức bền vật liệu
trình
Kế toán
Nguyên lý kế toán Kế toán doanh nghiệp
THPT) Tài chính-Tiền tệ Nghiệp vụ NHTM
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Tài chính-Tiền tệ Quản trị doanh nghiệp
Công nghệ thông tin
Cơ sở dữ liệu
Ngôn ngữ lập trình C
Ngành đào tạo

3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp,
4. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 11/2015; Nhà trường sẽ tổ chức ôn thi đầu vào cho thí
sinh đăng ký dự thi (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).
5. Hồ sơ tuyển sinh gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của nhà trường);
- Bằng tốt nghiệp TCCN hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao công chứng),
- Bảng điểm (bản sao công chứng);
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
- 02 ảnh cỡ 3x4.
- Lệ phí thi theo quy định của Nhà nước;
6. Nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ 25/9/2015. Tại phòng Đào tạo-Trường Cao đẳng Kỹ thuật
Công nghiệp (số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang).
Điện thoại: (0240)3851 965 - 3856 210; 0982 047 115 - 01694 821232.
Xem thêm thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Trường địa chỉ: www.bcit.edu.vn

