
THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

Địa chỉ: P. E004, CS chính ĐH GTVT TP.HCM số 2 đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM Hotline: 0906.681.588/ 028.3512.0766 

Email: iec@ut.edu.vn   website: http://iec.ut.edu.vn/lkqt/  

Năm 2018, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xét tuyển hệ Đại học 

chính quy Chương trình Đào tạo quốc tế. Đây là chương trình do trường Đại học GTVT 

TP.HCM liên kết với các trường Đại học uy tín hàng đầu Mỹ và Hàn Quốc, đào tạo và cấp 

bằng Đại học nước ngoài.  

 

 

 Chương trình Đào tạo, giáo trình nhập khẩu từ nước ngoài, học bằng tiếng Anh. 

 2 năm học tại Việt Nam - 2 năm trải nghiệm tại nước ngoài với chi phí hợp lý, hoặc 4 năm 

hoàn toàn tại Việt Nam nhận bằng Đại học nước ngoài. 

 Môi trường học tập hiện đại, đội ngũ giảng viên đào tạo chất lượng đầu ngành tại Việt Nam, 

tại Mỹ và Hàn Quốc. 

 Bằng Đại học do trường Đại học Đại học Tongmyong Hàn Quốc và ĐH Bang Arkansas Hoa 

Kỳ cấp, có giá trị quốc tế. 

 

 

1. Ngành xét tuyển. 

Ngành  : Quản lý Cảng và Logistics  

Chỉ tiêu : 80 sinh viên 

Chương trình liên kết Đào tạo với trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc. Thời gian đào tạo: 4 

năm, 2 năm đầu học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, 2 năm cuối chuyển tiếp 

giai đoạn II học tại Đại học Tongmyong - Hàn Quốc. 

Ngành  : Kỹ thuật Xây dựng  

Chỉ tiêu : 30 sinh viên 

Ngành  : Kỹ thuật Cơ khí  

Chỉ tiêu : 30 sinh viên  

Chương trình liên kết Đào tạo với trường Đại học Bang Arkansas Hoa Kỳ. Thời gian đào tạo: 

4 năm, sinh viên lựa chọn theo hai hình thức: 2 năm đầu học tại Trường Đại học Giao thông 

vận tải TP. HCM, 2 năm cuối chuyển tiếp giai đoạn II học tại Đại học Bang Arkansas - Hoa Kỳ, 

hoặc 4 năm học hoàn toàn tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM. 

2. Phương thức xét tuyển: Xét Học bạ THPT, tiêu chí cụ thể như sau: 

- Đối với chương trình đào tạo liên kết với đại học Bang Arkansas - Hoa Kỳ: Ứng viên tốt 
nghiệp THPT quốc gia; 

- Đối với chương trình đào tạo liên kết với đại học Tongmyong - Hàn Quốc: Ứng viên tốt 
nghiệp THPT quốc gia, điểm trung bình lớp 12 ≥ 6.5; 

- Tiêu chí ngoại ngữ (tiếng Anh): đạt trình độ IELTS 5.5 hoặc tương đương, trường hợp 
ứng viên chưa đạt trình độ này, ứng viên sẽ tham gia bài kiểm tra phân loại trình độ và học 
tăng cường tiếng Anh tại trường trước khi vào học chính thức. 

 

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

 

NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN  

MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

 

mailto:iec@ut.edu.vn
http://iec.ut.edu.vn/lkqt/


 

THỜI GIAN XÉT TUYỂN       HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

 Đợt 1: Trước ngày 31/5/2018 

 Đợt 2: Trước ngày 31/7/2018 

 Đợt 3: Trước ngày 30/9/2018 

Lưu ý: Thí sinh nhập học đợt 1 do chưa 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT nên có thể 

bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời sau. Nhập học đợt 1 sẽ được ưu đãi 

10% học phí năm thứ nhất. 

 Mẫu đăng ký: Tải mẫu tại đây  

Hoặc đăng ký online: Link đăng ký tại đây 

 Giấy khai sinh, CMND/ Thẻ căn cước (photo 

công chứng), lý lịch (xác nhận địa phương); 

 Học bạ THPT, Bằng TN THPT/ Giấy CNTN 

tạm thời (photo công chứng); 

 6 ảnh 3×4, 2 ảnh 4×6 nền trắng; 

 Chứng chỉ Tiếng Anh (Nếu có). 

Hồ sơ gửi về: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) -Trường Đại học GTVT TP.HCM  

(Phòng E004, CS 1 ĐH GTVT TP.HCM - Số 2, Đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM). 

----------------------- 

Website: iec.ut.edu.vn/lkqt 

   http://duhoclogistics.com 

    http://duhocvietmy.com  

Fanpage:  Facebook.com/IEC.GTVT                   Email: iec@ut.edu.vn  

Hotline:  0906.681.588/ 028.3512.0766 - Tư vấn và nhận hồ sơ nhập học chương trình 

 
 

 
Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc 

 

Trường Đại học Bang Arkansas Hoa Kỳ 

Thành lập vào năm 1977, là trường Đại học 

xếp vị trí số 1 tại khu vực Đông nam bộ Hàn 

Quốc và thứ 7 toàn quốc, thế mạnh là các ngành 

trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, phân phối hàng 

hóa. 

Tọa lạc Thành phố Busan (thành phố lớn thứ 2 

Hàn Quốc và là Thành phố cảng biển lớn thứ 5 

thế giới).  

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương 

trình đào tạo tiên tiến, gắn liên thực tế, hệ thống 

cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm với trang thiết bị 

hiện đại. 

Thành lập vào năm 1909, là trường đại học 

công lập phi lợi nhuận, thế mạnh về các ngành 

kỹ thuật. 

Tọa lạc tại Tp. Jonesboro, Bang Arkansas.  

Quy mô trên 13 ngàn sinh viên và nghiên 

cứu sinh, Trường được xếp trong Top 20 

trường ĐH công lập tốt nhất Mỹ (theo đánh giá 

năm 2014 của US News & World report).   

Chi phí học tập và sinh hoạt phù hợp, môi 

trường an toàn, thân thiện, trường là điểm đến 

lý tưởng cho các sinh viên trong nước và quốc 

tế. 

 

THỜI GIAN XÉT TUYỂN, HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

 

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

 

https://drive.google.com/file/d/1SkEkvPqKGC0_pFu_1dN5J8Tvrgmb7E13/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6WT2pJTG0rupKbZF0SPy60bS_qUKydOEBvG8susKbBHeFmw/viewform?c=0&w=1
https://www.google.com/url?q=http://iec.ut.edu.vn/lkqt&sa=D&ust=1515759945081000&usg=AFQjCNF_lmWTdTQgwoeJo01DxJIwi4LAfQ
https://www.google.com/url?q=http://duhoclogistics.com&sa=D&ust=1515759945081000&usg=AFQjCNEDF94vghGdyv9OHlrEawzfIWZmvg
https://www.google.com/url?q=http://duhocvietmy.com&sa=D&ust=1515759945081000&usg=AFQjCNHCxT20sV_hC597CQw5vzFuzvPK9g
https://www.facebook.com/IEC.GTVT/
mailto:iec@ut.edu.vn

