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THÔNG BÁO TUYÈN SINII 
Can eu Nghi quyét só 33/NQ-DHNT ngày 04/7/2022 cua HÙi dông truong 

Dai l 
Truong 

pe Nha Trang vè viÇc chù truong liên kêt dào t¡o giïa Truong �ai hÍc Nha Trang và 

Truong Dai hÍc Quang Trung. Truròng D¡i hÍc Nha Trang thông báo tuyên sinh dão t¡o dai 
hoe lièn thòng theo hinh théc vra làm vira hÍc t¡i Truong �ai hÍc Quang Trung các ngành 
theo nÙi dung sau 
1. Loai hinh, ngành và thÝi gian dào t¡o 

TT Ngành dào tao Loai hinh dào tao Thoi gian 

Khai thác thçy sån 

2 Nuoi trông thùy sån 
Dai hÍc vùa làm vëa hÍc 
Dai hoc liên thông tür Trung câp 
Dai hÍc lien thông tir Cao d�ng 
Dai hoc liên thông tër �¡i hÍc 

4 n�m 
3 Công nghÇ chê biên thúy sån 2.5 nam 

4 Ky thut co khí 1.5 n�m 
2 n�m 

Ky thut nhiÇt 
6 Ký thuât ô tô 

2. Doi tuong dy tuyên: 

- He Dai hÍc viùa làm viëa hÍc xét tuyên vói thi sinh có b�ng tôt nghiÇp THPT theo 

quy dinh ctta BGD&ÐT v/v tuyên sinh dào t¡o hÇ vira làm vra hÍc. 

He Dai hoc liên thông tr Trung câp xét tuyên vói thí sinh có bàng tot nghiÇp Trung 
cap các ngàanh theo quy dinh cça BGD&ÐT v/v tuyên sinh �ào tao liên thông. 

- HÇ Dai hoc liên thông të Cao �áng xét tuyên vÛi thí sinh có bàng tôt nghiÇp Cao 

däng các ngành theo quy dËnh cüa BGD&ÐT v/v tuyên sinh �ào t¡o liên thông 

- Hê Dai hoc liên thông tië �ai hÍc xét tuyên vÛi thi sinh có b£ng tÑt nghi�Çp Dai hoe 
các ngành theo quy dinh cça BGD&ÐT v/v tuyên sinh �ào t¡o liên thông. 
3. Phát hành và nôp däng ký dyr tuyên: 

- Phong Truyên thông & Tuyên sinh, Truòng �ai hÍc Quang Trung, só 327 Dào Tán. 

phuong Nhan Phú, thành phô Quy Nhon, tinh Binh �jnh. �iÇn tho¡i: 02562241037. 
- Phát hành và nÙp däng ký dy tuyên tië ngày có thông báo. 

4. Thoi gian xét tuyên: Xét tuyên quanh n�m. 

5. Cáe thông tin chi tict liên hÇ 
- Phòng Truyên thông & Tuyên sinh, Truong Dai hÍe Quang Trung, só 327 Dào Tân. 

phurmg Nhon Phú, thành phô Quy Nhon, tinh Binh Dinh. �iÇn tho�ai: 02562241037. 

Trung tâm Dåo tqo và Bôi drõng Truong Dai hoc Nha Trang- So 02 NguyÁn Dinh 
Chieu. Tp. Nha Trang, tinh Khánh Hoa DiÇn tho¡i: 0258.2220913. 
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