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THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 3 
Chương trình Liên kết quốc tế, năm học 2017 - 2018  

Căn cứ kết quả tuyển sinh đợt 1 và đợt 2, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển chương trình 

Liên kết quốc tế đợt 3, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng xét tuyển:  

- Thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc Gia; 

- Thí sinh trúng tuyển hệ Đại học đại trà, Đại học Chất lượng cao tại trường Đại 

học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh có nguyện vọng; 

- Thí sinh đang theo học các chương trình Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. 

Lưu ý:  

- Hỗ trợ 10% học phí năm thứ nhất cho sinh viên là con, em của Cán bộ, Giảng 

viên, Công nhân viên trong trường; 

- Hỗ trợ 5% học phí năm thứ nhất cho sinh viên khoá 2017 trúng tuyển Đại học 

tại trường chuyển sang học chương trình Liên kết quốc tế; 

- Hỗ trợ bảo hiểm tai nạn năm thứ nhất, tặng 1 áo đồng phục. 

2. Hình thức, điều kiện:  

 Xét học Bạ trung học phổ thông (các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Cơ khí, Điện 

yêu cầu tốt nghiệp THPT quốc gia; ngành: Quản lý Cảng và Logistics yêu cầu tổng 

điểm trung bình lớp 12 ≥ 6.5). 

3. Vùng tuyển sinh: Trên phạm vi cả nước. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành đào tạo: 

STT Ngành Đào tạo 
Bậc Đào 

tạo 

Đơn vị cấp 

bằng 

Tổng 

chỉ tiêu 

Hình thức  

đào tạo 

1. 
Quản lý Cảng và 

Logistics 
Đại học 

Đại học 

Tongmyong 

Hàn Quốc 

30 
- 2 năm đầu học tại VN  

- 2 năm sau học tại HQ 

2. 

Kỹ thuật Xây dựng 

Kỹ thuật Cơ khí 

Kỹ thuật Điện 

Đại học 

Đại học  

Bang Arkansas 

Hoa Kỳ 

45 
- 2 năm đầu học tại VN 

- 2 năm sau học tại Mỹ 

5. Thời gian và phương thức nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 08 tháng 9 năm 2017; 

- Hình thức đăng ký: 

+ Đăng ký trực tuyến tại đây 

+ Nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của Viện, hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện. 

6. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển tải tại đây 

- Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh (phô tô công chứng); 
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     TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2017 
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- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận TN THPT tạm thời (phô tô công chứng); 

- Bản sao CMND (phô tô công chứng), 06 ảnh (3x4), 2 ảnh (4x6) phông trắng; 

- Chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên, hoặc tương đương (nếu có). 

7. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, 

phòng E004, cơ sở chính - Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM. 

8. Thời gian học dự kiến:  Ngày 11 tháng 09 năm 2017. 

9. Học phí - Học bổng:  

- Học phí tại Việt Nam: 

+ 54.000.000/ 1 năm đối với ngành Quản lý Cảng và Logistics; 

+ 55.000.000/ 1 năm các ngành Kỹ thuật Cơ khí, Xây dựng, Điện. 

- Học phí tại nước ngoài: Theo quy định học phí của đối tác. 

Lưu ý: Học phí tại Việt Nam có thể thay đổi từng năm, nhưng không quá 10% 

- Học bổng tại Việt Nam: 

STT Học bổng 
Số suất 

HB 

Mức Học 

bổng 

Ngành Quản lý 

Cảng và Logistics 

 Xét điểm tổ hợp 3 

môn (không tính điểm 

ưu tiên) 

Các ngành Kỹ thuật  

Đại học Arkansas 

Xét điểm tổ hợp 3 môn 

(không tính điểm ưu tiên) 

1 Thủ khoa 1 

100% 

Học phí 

năm thứ 

nhất 

 ≥ 21 điểm và chứng 

chỉ IELTS còn hiệu 

lực ≥ 5.5 

≥ 19.5 điểm và chứng 

chỉ IELTS còn hiệu lực 

≥ 5.5 

2 Vinh danh 2 

70% học 

phí năm 

thứ nhất 

≥ 19.5 điểm và chứng 

chỉ IELTS còn hiệu 

lực ≥ 5.5 

≥ 18.5 điểm và chứng 

chỉ IELTS còn hiệu lực 

≥ 5.5 

3 
Chắp cánh 

ước mơ 
2 

50% học 

phí năm 

thứ nhất 

≥ 19.5 điểm. ≥ 18.5 điểm. 

4 Hội nhập 
Không 

giới hạn 
200 USD 

Chứng chỉ IELTS 

còn hiệu lực >=5.5. 

Chứng chỉ IELTS còn 

hiệu lực >=5.5. 

- Học bổng tại Hàn Quốc: Giảm 100% học phí cho sinh viên có trình độ IELTS 

8.0, 60% học phí cho trình độ IELTS 7.0, 40% học phí cho trình độ IELTS 6.0; 

- Học bổng tại Mỹ: Sinh viên được giảm 50% học phí so với sinh viên quốc tế 

của trường Đại học Bang Arkansas Hoa Kỳ. 

Lưu ý: Thí sinh chỉ được nhận một chương trình học bổng có giá trị lớn nhất, được xét 

theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Điểm thực thi tổ hợp 3 môn; (2) Điểm thi IELTS. 

Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 028.3898.2977     Hotline: 0906.681.588  Email: iec@ut.edu.vn   

Website: http://iec.ut.edu.vn/lkqt/    Fanpage:  www.facebook.com/IEC.GTVT/  

 

Nơi nhận:  

- Phòng tuyển sinh Trường (để p/h); 

- BQT Website Trường (để t/b); 

- IEC: BPTS, CTSV, ĐT, KH-TC (để t/h); 

- Lưu VT: HC, TS. 

VIỆN TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tiến Thủy 

 

http://www.facebook.com/IEC.GTVT/

