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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ thông tin 

 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa hai trường về việc liên kết đạo tạo; 

Căn cứ thông báo số 1730/TB-DHCL ngày 07/09/2022 của Trường Đại 

học Cửu Long về việc tuyển sinh đại học văn bằng 2. 

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

thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2022 như sau: 

1. Ngành tuyển sinh:  

- Công nghệ kỹ thuật ô tô. 

- Công nghệ thông tin. 

2. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh: 

- Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học. 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

4. Thời gian và hình thức đào tạo: 

- Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ). 

- Hình thức đào tạo: học trực tuyến hoặc trực tiếp các ngày thứ bảy, chủ 

nhật. 

5. Hồ sơ xét tuyển: 

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Cửu Long; 

2. Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; 

3. Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học; 

4. Bản sao (có chứng thực) bảng điểm bậc đại học; 

5. Bản sao giấy khai sinh; 

6. Nhận hồ sơ xét tuyển: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 

hết ngày 15/11/2022. 

7. Lệ phí xét tuyển và học phí: 

- Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/ hồ sơ. 



- Học phí trọn khóa cố định không thay đổi, 30.000.000 đồng chia làm 04 

học kỳ đóng. 

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, tp. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

Điện thoại: 02963.855009 – 0985102032 (Cô Hoàng) 

 Trung tâm đào tạo từ xa, Trường Đại học Cửu Long 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Long Hồ, Vĩnh Long. 

Điện thoại: 0916.539.653 (Cô Thư) 

Nơi nhận:  

- BGH; 

- Phòng, Khoa liên quan; 

- Đăng website; 

- Lưu VT, PĐTNCKH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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