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TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 1 NĂM

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Kỹ thuật phục hình răng

2. Kỹ thuật hình ảnh y học

3. Kỹ thuật xét nghiệm

4. Y sĩ y học cổ truyền

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:
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- Thời gian đào tạo: 1 - 1.5 năm

- Những sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp: Bằng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên
nghiệp hệ Chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học
được tiếp tục thi để học ở bậc Cao đẳng, Đại học.

III. ĐỐI TƯỢNG và ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:

1. Đối tượng dự tuyển:Có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên.

2.Hồ sơ xét tuyển:

2.1. Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có dán ảnh màu cỡ 3x4,
đóng dấu giáp lai của Cơ quan xác nhận hồ sơ).

2.2. Bản sao văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học,bảng điểm. (Tất cả phải thị
thực của Cơ quan cấp bằng, hoặc của UBND Phường, xã, thị trấn trở lên).

2.3. Bản sao Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Hộ khẩu thường trú (Có thị thực của UBND
Phường, xã, thị trấn trở lên).

2.4. Hai (02) phong bì (Có dán tem trị giá 2.000đ/bì thư, ghi sẵn họ tên, địa chỉ).

IV. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:
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Căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp của các văn bằng trên mục 2.2.

2. Hướng dẫn mua và nộp hồ sơ:

2.1. Thời gian phát hành hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo tuyển sinh, buổi sáng từ 7g30-11g00,
buổi chiều từ 13g30-16g30, buổi tối từ 17g30-21g15 (Ngày chủ nhật chỉ làm sáng và chiều).

3.2. Thời gian nhận hồ sơ: Sau ngày ra thông báo tuyển sinh và hạn cuối ngày31/08/2018. Kha
i giảng ngày 31/08/2018.

3.4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương.

3.5. Lệ phí:

- Lệ phí hồ sơ: 10.000đ/TS

- Lệ phí xét tuyển, nhập học: 100.000đ/TS

Đề nghị Thí sinh nghiên cứu kỹ thông báo Tuyển sinh để nộp hồ sơ. Hồ sơ đã nộp hợp lệ
không được hoàn trả lại.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương
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Số 89 Đại lộ Độc lập, Khu Công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: 0837.29.66.89 – 0837.273.579 - 0967.533.989

Địa điểm học và ghi danh:

Cơ sở 1: Nằm trong khuôn viên Trạm khách A11 - Quân đoàn 4 địa chỉ: Số 89 (05 cũ) - Đại Lộ
Độc Lập - Khu Công Nghiệp Sóng Thần – Thị Xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương. ĐT:
0837.29.66.89 – 0837.273.579 - 0967.533.989

Cơ sở 2: Nằm trong khuôn viên Trường Quân sự Quân đoàn 4 địa chỉ: Đường ĐT 743 Khu
Công Nghiệp Sóng Thần – Thị Xã Thuận An – Tỉnh Bình Dương. ĐT: 06503.765.579 0967.533.989

*. Nhà trường có ký túc xá cho sinh viên ở. Sinh viên nào có nhu cầu làm thêm, Trường
xin việc cho sinh viên đi làm ở các Doanh nghiệp và bố trí thời gian học phù hợp, không
ảnh hưởng đến việc làm cũng như chất lượng học tập.

*. Để nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp, nhà trường có đủ các phòng, trang thiết
bị thực hành, thực tập. Sinh viên nào có nhu cầu thực hành thêm, nhà trường cho sinh
viên thực hành, thực tập miễn phí. (VD như thực hành Tin học, thực hành Điều dưỡng,
thực hành Giải phẫu sinh lý, thực hành Y học cổ truyền, thực hành hình ảnh, thực hành
xét nghiệm ...)
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