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THÔNG BÁO
Tuyển sinh khoá học “Công nghệ xây dựng Nhật Bản” thuộc chương trình Cao
đẳng “Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng”
Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khoá học “
Công nghệ xây dựng Nhật Bản” thuộc chương trình Cao đẳng “Công nghệ kỹ thuật
công trình xây dựng” trên cơ sở hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhật
Bản "Earth Construction Consultants Co.,Ltd", như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn
Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành công nghệ kỹ thuật
công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật công trình giao thông, quản lý
xây dựng, kiến trúc, cấp thoát nước (đối tượng ĐT1).
b) Sinh viên học xong năm thứ 2 Cao đẳng chuyên ngành công nghệ kỹ
thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật công trình giao thông,
quản lý xây dựng (đối tượng ĐT2).
c) Học sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành xây dựng dân
dụng và công nghiệp (đối tượng ĐT3).
Tiêu chuẩn: Nhanh nhẹn, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, học lực trung bình
khá trở lên, tuổi từ 19 đến 30.
a)

2. Chương trình đào tạo Công nghệ xây dựng Nhật Bản (JCT)
+ Thời gian đào tạo: Từ 6 tháng đến 1 năm
a) Đối với ĐT1: Học các môn của chương trình JCT
b) Đối với ĐT2: Học các môn của chương trình Cao đẳng chính quy năm
thứ 3 + JCT
c) Đối với ĐT3: Học các môn của chương trình Cao đẳng đáp ứng chương
trình liên thông + JCT
+ Nội dung đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng
 Chương trình đào tạo do Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh xây dựng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật bản đáp ứng các yêu cầu tuyển
dụng của các doanh nghiệp xây dựng Nhật bản, chú trọng các kiến thức, kỹ năng và
thái độ làm việc trong môi trường làm việc tại Nhật bản.
 Tham gia giảng dạy chương trình bao gồm các giảng viên Nhật và Việt
Nam.
 Máy móc thiết bị thực hành thi công Nhật bản và thực tập tại công trường.
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 Bản sao giấy khai sinh;
 Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng
điểm cao đẳng/đại học (đối với ĐT1);
 Giấy chứng nhận học xong chương trình Cao đẳng năm thứ 2 và bảng
điểm 2 năm (đối với ĐT2);
 Hồ sơ dự thi liên thông Cao đẳng (đối với ĐT3).
4. Học phí
 Học phí khoá học: 55.000.000 VN đồng
(Đối với ĐT2 và ĐT3, ngoài học phí của khóa học phải đóng thêm học phí chương
trình chính quy và liên thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo)
5. Thời gian, địa điểm đăng ký xét tuyển và nhập học
 Đợt 1(Khóa 06): Từ ngày 16/3/2018 đến hết ngày 15/6/2018. Dự kiến
khai giảng ngày 30/6/2018.
 Đợt 2(Khóa 07): Từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 15/10/2018. Dự kiến
khai giảng ngày 30/10/2018.
 Hội thảo giới thiệu chương trình: 9h00 ngày 29/05/2018, tại Hôi trường
Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Quyền lợi của học viên
 Được cấp chứng chỉ "Kỹ thuật viên Công nghệ xây dựng Nhật bản" do
Earth Construction Consultants Co.,Ltd cấp và có cơ hội được tuyển chọn đi làm tại
Nhật Bản hoặc các công ty xây dựng Nhật bản tại Việt Nam.
 Được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây
dựng của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (đối với đối tượng ĐT2
và ĐT3).
Liên hệ nhận hồ sơ, đăng ký, và biết thêm chi tiết tại:
 Phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế & ĐBCL Trường Cao đẳng Xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh,
190 - Võ Văn Ngân - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh,
Điện thoại: 0283.896.2854,
0909.392655 (Cô Hoài Anh), 0914.531984 (Cô Lê Vân),
Email: jct.cdxd@gmail.com .
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Nơi nhận:
- Các Trường ĐH, CĐ, TH;
- Các đơn vị trong trường, website Trường;
- Lưu VT, KH-QHQT&ĐBCL.
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