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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023 

 

Căn cứ thông báo số 362/TB-ĐHSPKT ngày 01/03/2023 của Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với trường Đại học SPKT 

TP.HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023 

như sau: 

1. Các ngành đào tạo:  

Tên ngành Mã ngành Đối tượng dự tuyển 

Đại học liên thông từ trình độ cao đẳng_Vừa làm vừa học 

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301LC 

Thí sinh đã tốt nghiệp 

cao đẳng đúng chuyên 

ngành 

2. Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205LC 

3. Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206LC 

4. Công nghệ thông tin 7480201LC 

5. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102LC 

6. Kế toán 7340301LC 

Đại học liên thông từ trình độ trung cấp_Vừa làm vừa học 

7. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301LT Thí sinh đã tốt nghiệp 

trung cấp chuyên ngành 

phù hợp 
8. Công nghệ chế tạo máy 7510202LT 

 

2. Phương thức tuyển sinh: 

a. Đại học liên thông từ cao đẳng_Vừa làm vừa học: Xét tuyển theo 

bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng. 

 b. Đại học liên thông từ trung cấp_Vừa làm vừa học: Xét tuyển theo 

bảng điểm tốt nghiệp trung cấp hoặc xét tuyển theo học bạ phổ thông đối với 

những thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông và chỉ có bằng nghề 3/7. 

3. Thời gian tuyển sinh:  

 



Đợt xét 

tuyển 
Nhận hồ sơ 

Thời gian dự kiến nhận 

kết quả xét tuyển 

Đợt 1 Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2023 Ngày 28/04/2023 

Đợt 2 Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/8/2023 Ngày 05/10/2023 

Ghi chú: Nhà trường chỉ xét tuyển đối với những ngành có số lượng thí 

sinh đăng ký dự tuyển tối thiểu là 30. 

4. Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/thí sinh. 

5. Địa điểm học: 

- Các môn lý thuyết: học tại Trường Cao đẳng nghề An Giang, địa chỉ 841 

Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang. 

- Các môn thực hành: một số môn sẽ tổ chức học tại Trường Đại học 

SPKT TP.HCM, số 01 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ 

Đức, TP.HCM. 

6. Thông tin về quá trình đào tạo: 

- Chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học 2,5 năm, 

chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học 3,5 năm (trong thời gian 

đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định). 

- Học phí dự kiến thực hiện thu theo niên chế: 

+ Mức học phí đối với lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học: 

 Đối với ngành Kế toán cấp bằng Cử nhân: 7.500.000 đồng/học kỳ. 

 Đối với các ngành còn lại, cấp bằng Kỹ sư: 8.500.000 đồng/học kỳ. 

+ Mức học phí đối với lớp liên thông từ trung cấp lên đại học: 8.000.000 

đồng/học kỳ. 

- Hình thức đào tạo: 

+ Tổ chức đào tạo theo hình thức đào tạo niên chế, đào tạo theo lớp học 

tương đối cố định đối với tất cả các học phần bắt buộc của chương trình đào tạo 

trong toàn khóa học, cho phép sinh viên cùng lớp thực hiện theo kế hoạch học 

tập chuẩn và theo 1 thời khóa biểu chung trừ những học phần tự chọn hoặc học 

lại. 

+ Lớp học được tổ chức vào buổi tối (từ 18h00 đến 21h30) các ngày trong 

tuần hoặc ngày thứ bảy, Chủ nhật. 

7. Nộp hồ sơ tuyển sinh và lệ phí xét tuyển: 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 

- 02 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật TP.HCM). 



- 02 bản sao chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân. 

- 02 bản sao giấy khai sinh. 

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng. 

- 02 bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng. 

Lưu ý: Các bản sao phải được sao y. 

Đối với thí sinh xét tuyển liên thông từ Trung cấp lên Đại học, phải có 

giấy xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 

18/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng nghề An 

Giang. 

Địa chỉ: số 841, Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

Thời gian phát và nhận hồ sơ: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 

Điện thoại: 02963.855.009 – 0985.102.032 (Cô Hoàng) 

Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: Phòng Đào tạo Không chính quy – Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, điện thoại (028) 37223504. 

Nơi nhận:  
- Các thí sinh; 

- BGH; 

- Phòng, Khoa liên quan; 

- Đăng website; 

- Lưu VT, PĐTNCKH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

 

 


		2023-03-07T15:39:30+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề An Giang
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