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THÔNG BÁO
Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2020
(liên kết Trường ĐH Bách Khoa TPHCM)

Căn cứ thông báo số: 1143/ĐHBK-ĐT ngày 21 tháng 09 năm 2020 của
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh về
việc thông báo tuyển sinh Đại học năm 2020 hình thức vừa làm vừa học, Trường
Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
1. Chương trình đào tạo:
- Chương trình đào tạo bậc đại học hình thức vừa làm vừa học áp dụng theo
chương trình đào tạo Đại học chính quy của Trường Đại học Bách Khoa –
ĐHQG TPHCM.
- Sinh viên tốt nghiệp được Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM
cấp bằng cử nhân hình thức vừa làm vừa học (trước đây tốt nghiệp đại học
được cấp bằng kỹ sư, nay theo luật Giáo dục Đại học sửa đổi tốt nghiệp đại
học được cấp bằng cử nhân).
- Căn cứ bảng điểm tích lũy để Trường ĐH Bách Khoa xét duyệt:
+ Trường hợp được xét miễn các môn học đã hoàn thành trong chương
trình đã tốt nghiệp, thời gian đào tạo 1,5 năm.
+ Trường hợp có các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo chưa
được Trường Đại học Bách Khoa công nhận, thí sinh cần hoàn thành
chương trình đào tạo các môn học bắt buộc này, thời gian đào tạo khoảng
0,5 năm.
- Học phí: khoảng 10 triệu đồng/học kỳ (tùy số môn học đăng ký)
2. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng: Các thí sinh thỏa một trong các điều kiện sau:
+ Đã tốt nghiệp đại học.
+ Đã tốt nghiệp cao đẳng cùng nhóm ngành (ưu tiên thí sinh đã tốt nghiệp
Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)
- Ngành tuyển sinh: Kỹ thuật điện
- Mã ngành: 7520201
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
- Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh,
mỗi tuần học 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Đối với môn học có nhiều số tiết
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phải học thêm buổi tối Thứ Sáu, riêng các môn thực hành và thí nghiệm học tại
Trường Đại học Bách Khoa.
- Thời gian:
+ Nộp hồ sơ: Đến ngày 05/11/2020
+ Nhập học: Dự kiến khai giảng vào tháng 11/2020
3. Đăng ký và nộp hồ sơ: Theo 2 bước:
+ Bước 1: Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến tại cổng tuyển sinh của
Trường Đại học Bách Khoa (xem hướng dẫn đính kèm)
+ Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố
Hồ Chí Minh. Mỗi thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ, mỗi trường lưu 1 bộ, thành
phần của hồ sơ gồm có:
 02 phiếu đăng ký (được in ra của bước 1);
 02 sơ yếu lý lịch (được in ra của bước 1, có ký tên và đóng dấu của
chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú);
 02 bản sao giấy khai sinh;
 02 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
 02 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (nếu
mới tốt nghiệp nộp giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời);
 02 bản photo công chứng bảng điểm toàn khóa học bậc đại học hoặc
cao đẳng;
 06 hình cỡ 3x4 (chụp không quá 6 tháng);
 Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (chỉ dùng để xét điểm ưu tiên
trong tuyển sinh nếu có).
4. Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/1 thí sinh
5. Xem kết quả: Thí sinh sử dụng mã hồ sơ được ghi trên mã vạch của
phiếu đăng ký để tra cứu kết quả tại trang web của Trường Đại học Bách
Khoa: tuyensinh.hcmut.edu.vn >> Đại học không chính quy >> Đại học
vừa làm vừa học >> Thông tin đợt tháng 10 >> Kết quả tuyển sinh.
6. Đăng ký nhập học: Tại Phòng Đào tạo Trường Đại Bách Khoa, địa chỉ:
268 đường Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng
201, khu nhà A4, điện thoại: (028) 38. 652. 344, Email:
ppchien@hcmut.edu.vn
7. Nhập học chính thức: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học, Trường
Đại học Bách Khoa sẽ thông báo kế hoạch tập trung học tập chính thức tại
Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
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8. Chi tiết liên hệ:
- Văn phòng Tuyển sinh Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Điện lực Thành
phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12,
Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 22. 155. 661 hoặc 0918.374.183,
Email: nqtlong@gmail.com
- Phòng Đào tạo Trường Đại Bách Khoa, địa chỉ: 268 đường Lý Thường
Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng 201, khu nhà A4, điện thoại:
(028) 38. 652. 344, Email: ppchien@hcmut.edu.vn
Trân trọng thông báo./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Tổng Công ty Điện lực miền Nam;
- Các đơn vị ngành điện phía Nam;
- BGH, các khoa/phòng/trung tâm;
- Lưu: VT, P.ĐT.

Lê Trí Thiện
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
 Thí sinh đăng ký theo hướng dẫn như sau: www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh
>> Xem Thông tin tuyển sinh _ Đại học Vừa làm vừa học (Tại chức trước
đây) chi tiết >> Tuyển sinh đại học không chính quy _ Đại học vừa làm vừa
học Click here >> IV. Đăng ký và nộp hồ sơ cổng tuyển sinh >> Đăng ký hồ
sơ >> Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2020 diện Tốt
nghiệp CĐ/ĐH từ 11/06/2020 đến 13/11/2020 xem chi tiết đăng ký
 Thực hiện bước 1: Khai báo thông tin cá nhân >> Kiểm tra email để kích
hoạt hồ sơ
 Thực hiện bước 2: Khai báo thông tin hồ sơ và nguyện vọng >> Lưu và xem
trước bản in >> Xác nhận hoàn tất hồ sơ
 Thực hiện bước 3: In hồ sơ đăng ký gồm có: phiếu đăng ký và sơ yếu lý lịch

 Xem thông báo tuyển sinh để biết thành phần hồ sơ còn lại.
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