BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh

-

Trung cấp hệ chính quy năm 2018 như sau:
Ngành tuyển, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển:
STT
1
2

NGÀNH TUYỂN SINH
Xây dựng dân dụng và công
nghiệp (ngành trọng điểm
Quốc tế)
Cấp, thoát nước (ngành
trọng điểm ASEAN)

MÃ
NGÀNH

CHỈ TIÊU

5580202

70

5520312

35

3

Kế toán doanh nghiệp

5340302

35

4

Họa viên kiến trúc

5580102

35

TỔ HỢP MÔN XÉT
TUYỂN

-

Toán, lý
Toán, Ngữ văn
Toán, Tiếng anh
Toán, Hóa

A. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS.
- Thí sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT.
2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển theo học bạ lớp 9.
- Xét tuyển theo học bạ lớp 12.
4. Văn bằng Tốt nghiệp: Cấp Bằng Trung cấp chính quy
5. Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu tại đây)
- Một bản sao Học bạ THPT hoặc THCS và bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc
THCS. Nếu tốt nghiệp 2018 thì nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
-

Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ.

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông
báo kết quả xét tuyển.

6. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 30/12/2018.
- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh - Công tác SVHS hoặc chuyển phát nhanh
qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh, 190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí
Minh.
B. CHẾ ĐỘ HỌC PHÍ; HỌC BỔNG
1. Học phí:
-

Theo khung học phí trường công lập.

-

Miễn học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp trình độ Trung
cấp theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

2. Học bổng: Học sinh được cấp học bổng theo quy định hiện hành.
3. Ký túc xá: Trường có Ký túc xá cho tất cả học sinh (nếu có nhu cầu) với giá
150.000đ/tháng.
C. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
 Là cơ sở đào tạo công lập có bề dày lịch sử trên 40 năm đào tạo và phát triển, trường
là địa chỉ tin cậy để nhiều thí sinh lựa chọn trong các kỳ tuyển sinh hằng năm.
 Đội ngũ giảng viên: Giàu kinh nghiệm, có chuyên môn nghiệp vụ cao, thường xuyên
được tiếp cận thực tế để nâng cao nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm.
 Chương trình đào tạo: Chú trọng thực hành, thực tế, được cập nhật định kỳ trên cơ
sở tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến, tiến tới hội nhập ASEAN và Quốc tế.
 Tổ chức đào tạo: Ngoài học thực hành tại trường, người học được học tập và tham
gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi
ra trường.
 Cơ sở vật chất: Cơ sở khang trang, rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi để phục vụ người
học như thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thực tập, sân bóng đá, bóng
chuyền…được đầu tư hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và rèn luyện của
sinh viên.
 Quyền lợi người học:
-

Được tạo điều kiện phát triển toàn diện qua môi trường học tập chủ động, tích
cực, các hoạt động Đoàn – Hội, phong trào ngoại khóa, sân chơi học thuật và hoạt
động thể dục, thể thao phong phú, đa dạng.

-

Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của trường công lập.

-

Có cơ hội nhận được nhiều nguồn học bổng từ các doanh nghiệp trong và ngoài
nước. Được hỗ trợ thực tập và giới thiệu việc làm phù hợp chuyên ngành sau khi
ra trường.

D. CƠ HỘI LIÊN THÔNG
-

Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp được liên
thông lên Cao đẳng chính quy tại Trường có cùng chuyên ngành hoặc khối ngành;
Khi Tốt nghiệp Cao đẳng được cấp bằng KỸ SƯ THỰC HÀNH hoặc CỬ NHÂN
THỰC HÀNH thuộc hệ thống văn bằng Quốc Gia .

-

Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (học Chương trình Công nghệ Xây dựng
Nhật Bản – JCT): Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp được liên thông lên Cao đẳng
chính quy tại Trường có cùng chuyên ngành hoặc khối ngành; Khi Tốt nghiệp được
cấp bằng KỸ SƯ THỰC HÀNH hoặc CỬ NHÂN THỰC HÀNH thuộc hệ thống
văn bằng Quốc Gia và Chứng chỉ kỹ thuật viên quốc tế ngành xây dựng do đối tác
Nhật Bản cấp (đủ năng lực để làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng,
đặc biệt là các Công ty Nhật Bản trong và ngoài nước).

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN HỆ:
Phòng Tuyển sinh - Công tác SVHS, Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM
Số 190 Đường Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 38960087 – 0903 643 409
Website: http://www.hcc2.edu.vn - Email: tuyensinh.hcc2@gmail.com Facebook: /Tuyensinh.hcc2.edu.vn ./.

