
BO GIAO DUC VA DAO TAO 
TRUONG DAIHQC NHA TRANG 

CONG IÓA XÄ HOI CHÚ NGHÍA VI�T NAM 
DÙc làp- Ty do - Hanh phúe 

So: 350 TB-1DUNT Khánh Hoa, ngàyA3 tháng 5 n�m 2022 

THONG BÁO TUYÉN SINH 
Truong Dai hoe Nha 'Trang thông báo tuyén sinh dào tao dai hÍc lién thông theo hinh 

thue vua làm vra hÍc tai Trrong Dai hoc Quang Trung các ngành theo nÙi dung sau: 

1. Loai hinh, ngành và thoi gian dào tao 
TT Ngành dào tao Ioai hinh dào t¡o Thoi gian 
Khai thác thuy sán 

Nuoi tröng thúy sån 
Dai hÍc vëa làm vua hÍc 
Dai hoc liên thông të Trung cap 
Dai hoc lien thông tir Cao d�ng 
Dai hoc lien thông të D¡i hÍc 

4 n�m 
Công nghÇ chê biên thüy sån 

2.5 n�m 
Ky thuat co khi 

Ky thuat nhiÇt
1.5 n�m 

**** 

2 n�m 
- -- 

6 Ky thuât ô tô 

2. Doi turong du tuyèn: 
- He Dai hoc vira làm vëa hÍc xét tuyên vói thi sinh có b�ng tôt nghiÇp TIPT theo quy dinh cua BGD&ÐT v/v tuyên sinh dào tao hÇ vira làm vra hoc. 

- HÇ Dai hÍe liên thông të Trung câp xét tuyên vÛi thi sinh có bäng tôt nghiÇp Trungcâp các ngành theo quy dËnh cüa BGD&DT v/v tuyên sinh dào t¡o liên thông. 
- He Dai hoc liên thông të Cao d�ng xét tuyên vói thi sinh có b�ng tôt nghiÇp Cao d�ng các ngành theo quy dËnh cua BGD&DT v/v tuyên sinh dào tao liên thông.

- HÇ Dai hÍc liên thông tir D¡i hÍe xét tuyên vÛi thi sinh có bäng tôt nghiÇp �ai hÍe các ngành theo quy dËnh cça BGD&DT v/v tuyên sinh dào tao liên thông.
3. Phát hành và nÙp d�ng ký dr tuyên:

Phong Truyên thông & Tuyên sinh, Truròng Dai hÍc Quang Trung. sô 327 Dào Tàn. 
phuong Nhon Phú. thành phÙ Quy Nhon, tinh Binh Dinh. DiÇn thoai: 02562241037.

- Phát hånh và nÙp däng ký dur tuyên tir ngày có thông báo. 

4. Thoi gian và lê phí xét tuyên: 
- Thoi gian xét tuyén: Xét tuyèn quanh n�m. 

- I.¢ phi xét tuyên: 400.000 d/SV 

5. Các thông tin chi tiêt liên he 
Phong Truyén thông & Tuyen sinh. Truong Dai hÍe Quang Trung. sò 327 Dào Tìn. phirong Nhon Phú, hành pho (Quy Nhon. tinh Binh Dinh. Diçn thoai: 02562241037.

- Trung tám Dao lao và Bôi dlrong Truong Dai hoe Nla Trang- So 02 Nguyen Dinh Chieu. Tp. Nha Trang, tinh Khánh I loa Diçn thoai: 0258.2220913.
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