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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2017 

 
 
 

  Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học 
năm 2017 như sau: 
1. Chuyên ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển (Phụ lục kèm theo). 
2. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng 
Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và Thông tư số 
08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những 
người có đủ các điều kiện dưới đây được dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại 
học của Trường Đại học Giao thông Vận tải: 
 a. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển 
khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc các 
trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đã được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo công nhận văn bằng; 
 b. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian can 
án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
  c. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. 
3. Diện trúng tuyển: Những thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ số môn quy 
định, đạt điểm trúng tuyển do trường quy định và mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên 
thì thuộc diện trúng tuyển. 
4. Hình thức đào tạo: Nhà trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học 
theo hai hình thức: 
 - Liên thông chính quy: Chương trình đào tạo (đối với sinh viên liên thông theo 
hình thức chính quy) là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy. Sinh viên tốt 
nghiệp sẽ được cấp bằng kỹ sư, cử nhân chính quy; 
 - Liên thông vừa làm vừa học: Chương trình đào tạo (đối với sinh viên liên thông 
hình thức vừa làm vừa học) là chương trình đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học. 
Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng kỹ sư, cử nhân vừa làm vừa học. 
5. Chỉ tiêu tuyển sinh: Liên thông chính quy 150, liên thông vừa làm vừa học 100. 
6. Thời gian đào tạo: 2,0 năm.  
 
 



 
7. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:  
 - Phiếu tuyển sinh;  
 - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng và giấy chứng nhận kết quả học tập 
(bảng  điểm); (*)      
 - Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; 
  - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận 
(huyện) trở lên; 
 - 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày 

nộp hồ sơ đăng ký dự thi; 

 - 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.  

Mục có dấu (*) khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính. Hồ sơ do Nhà trường phát 

hành.  

8. Thời gian thi tuyển:  

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 05/12/2016; 

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 09/12/2016; 

 - Thời gian ôn tập: Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 12/01/2017; 

 - Thời gian thi tuyển: Dự kiến các ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2017. 

9. Thời gian khai giảng khóa học: Tháng 03 năm 2017.  

10. Địa chỉ liên hệ: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

 Phòng 208, nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải.  

 Số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

 Điện thoại: 04.37606352. 

 Website: http://utc.edu.vn>Thông tin tuyển sinh>Tuyển sinh Bằng hai - Liên 

thông - VLVH./. 
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