THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCM
HỆ

Hình thức/
Thời gian đào tạo

Phương thức
tuyển

Ngành/Mã ngành

Liên kết Trường ĐHBK
(2,5 năm)

Đại học

Liên kết Trường ĐHSPKT Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành: D510301
(3,5 năm)

Xét tuyển

Liên kết Trường ĐHSPKT
(4 năm)

Đối tượng dự tuyển

Nhận hồ sơ

Tốt nghiệp ĐH chính quy khối A
hoặc CĐ chính quy công lập cùng
nhóm ngành

Từ 15/09/2017 Đến
03/11/2017

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên
nghiệp hoặc trung cấp nghề
ngành điện

Đến ngày
29/09/2017

Tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương

Đến ngày
29/09/2017

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành: 6510303 - Chuyên ngành: Hệ thống điện
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã ngành: 6510305

Cao đẳng
Mã
trường:
CDE
Chỉ tiêu:
600

Chính quy
(2,5 năm)

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Mã ngành: 6510312
Điện dân dụng
Mã ngành: 6520226
Điện công nghiệp
Mã ngành: 6520227
Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 6340114
Kế toán
Mã ngành: 6340301
Quản lý công nghiệp
Mã ngành: 6510601 - Chuyên ngành: QL năng lượng

Liên thông VLVH
(1,5 năm)

Xét tuyển điểm tổng kết
học bạ lớp 12 hoặc điểm
thi tốt nghiệp THPT năm
2017 theo tổ hợp môn:
A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D07 (Toán, Hóa, Anh)

Đợt 1:

Đến 14/08/2017
Tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương

Đợt 2:
Đến 10/09/2017

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D07 (Toán, Hóa, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thi tuyển 3 môn: Toán,
Mã ngành: 6510303 - Chuyên ngành: Hệ thống điện Kỹ thuật điện, Lưới điện

Đã tốt nghiệp TC nghề
hoặc TCCN ngành điện

Đến 15/09/2017

Quản lý vận hành, Sửa chữa đường dây và Trạm
biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống
Mã ngành: 5520257

Trung cấp
Chỉ tiêu:
300

Chính quy
(1,5 năm)

Vừa làm vừa học

Nhiệt điện
Mã ngành: 5510301
Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
Mã ngành: 5520217
Điện dân dụng
Mã ngành: 5520226
Điện công nghiệp
Mã ngành: 5520227
Quản lý kinh doanh điện
Mã ngành: 5340127
Quản lý vận hành, Sửa chữa đường dây và Trạm
biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống
Mã ngành: 5520257
Quản lý vận hành, Sửa chữa đường dây và Trạm

Đợt 1:

Xét tuyển điểm tổng kết
học bạ lớp 12 của 2
môn: Toán, Lý (hoặc
Toán, Hóa) hoặc điểm thi
tốt nghiệp THPT của các
năm

Tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương

Xét tuyển

Tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương

Đến 15/09/2017

Xét tuyển

Tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương

Liên tục trong năm

Đến 14/08/2017
Đợt 2:
Đến 10/09/2017

biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống
Điện công nghiệp (Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ

Sơ cấp
Chỉ tiêu:
200

Đào tạo 4 tháng

thống điện xí nghiệp, tủ điện công nghiệp, PLC, biến tần)
Điện dân dụng (Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống
điện nhà, điện lạnh, động cơ, bơm, quạt)
Điện tử cơ bản (Lắp ráp mạch điện tử, Thiết kế mạch in
trên máy tính)

Thiết bị đầu cuối (Cài đặt, sửa chữa và lập trình điện
thoại cố định, tổng đài PABX)
Mạng ngoại vi (Nối cáp, lắp đặt hộp măng sông trong
mạng cáp ngoại vi)

Tự động hóa (Smart house, Đo đếm tự động, Scada ...)
Lập trình điều khiển (PLC, Arm, Arduino, DSP ...)

Điện thoại liên hệ văn phòng tuyển sinh: (028) 22. 155. 661 – (028) 38. 919. 462
Đăng ký tuyển sinh online: http://www.hepc.edu.vn/tuyensinh/online.htm

