TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
(Ho Chi Minh City Polytechnic College- HPC)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
1.CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.Sư phạm mầm
non
2.Kỹ thuật chế biến
món ăn
3.Quản lý đất đai
4.Trắc địa- Địa
hình- Địa chính
5.Kế toán

6.Y sĩ Y học cổ
truyền
7.Y sĩ đa khoa
8.Dược sĩ trung
cấp
9.Điều dưỡng
đa khoa
10.Chăm sóc
người già

15.Tuyển sinh Đại học, CĐ
liên thông:
a.Điều dưỡng, Hộ sinh
12.Thuế
b.Dược sĩ(Dược học),
13.Công nghệ thông tin (1. Đồ
họa; 2. Mạng máy tính; 3. Lập c.Sư phạm mầm non,
d.Kế toán,
trình ứng dụng; 4. Sửa chữa
bảo trì)
e.Quản trị kinh doanh ,
14. Đào tạo Điều dưỡng,
f.Luật
Chăm sóc người già xuất
g.Công nghệ thông tin,…
khẩu sang Đức, Nhật.
11.Nghiệp vụ ngân hàng

2.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

-Thí sinh đã tốt nghiệp một bằng trung cấp trở lên: học 1 năm
-Thí sinh đã tốt nghiệp (THPT)/Bổ túc THPT hoặc tương
đương: học 1,5 năm
-Thí sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt
nghiệp: học 2 năm

-Thí sinh học xong lớp 11: học 2,0 năm
-Thí sinh học xong lớp 10: học 2,5 năm
-Thí sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở
(THCS): học 3,0 năm

3.KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN, KHAI GIẢNG –TỔ CHỨC KHÓA HỌC
 Phát và nhận hồ sơ: Từ
ngày ra thông báo đến hết
ngày 31/12/2018

LỊCH KHAI GIẢNG
Đợt 1: ngày 15/07/2017
Đợt 2: ngày 05/09/2017
Đợt 3: ngày 10/11/2017
Đợt 4: ngày 10/12/2017

TỔ CHỨC LỚP HỌC
Buổi sáng
Buổi chiều
(7h30-11h)
(13h15-16h45)
Buổi tối
(17h45-21h)

Ngày Thứ 7- Ngày
Chủ nhật

4.VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC
- Học sinh tốt nghiệp được cấp Bằng Trung cấp chính quy theo chuyên ngành đào tạo và có giá trị trên toàn quốc;
- Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM đã hoàn thành báo cáo Kiểm định chất lượng đạt yêu cầu. Do đó, học
viên được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học ở tất cả các trường CĐ, ĐH trên tòan Quốc.
- Được vay vốn học tập, tạm hõan nghĩa vụ quân sự.
- Học viên diện tốt nghiệp THCS được Nhà nước hỗ trợ(cấp bù) 100% học phí suốt khóa học.
5. ĐỊA ĐIỂM PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ
Quận 12: Số 802-804 Nguyễn Văn Quận 11: Số 33 Đường -Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 52, cư xá Lữ Gia, Phường - Hoặc thể đăng ký xét tuyển trực tuyến
12, Tp. HCM, ĐT: (028)37.159.560 - 15, Quận 11, Tp.HCM, ĐT trên Website: BachKhoaHCM.edu.vn;
(028)37.159.561-(028)37.159.562;
(028) 38.666.305, hotline: -E-mail: BachKhoaHcm07@gmail.com
hotline: 0936.60.63.64
0933775268.

Hoà sô nhaäp hoïc goàm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Trường(có xác nhận của UBND xã,
phường). Tải file hồ sơ đính kèm tại http://www.bachkhoahcm.edu.vn/tuyensinh.html;
2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT(hoặc THCS) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời;
3. Đối với học sinh đang học dở lớp 10, 11, 12 thì nộp thêm bản sao y học bạ từ lớp
10 đến lớp đang học;
4. Bản sao giấy khai sinh(hoặc chứng minh nhân dân);
5. Hình 3x4 (4 tấm);
6. Bì thư dán tem loại 2000 đồng (2 cái);
7. Phiếu khám sức khoẻ.

Chú ý: Các loại
hồ sơ sau phải
sao y bản chính:
Bằng tốt nghiệp
các loại, học bạ,
giấy khai sinh,
CMND.

