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THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH ðÀO TẠO LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 1 (2012 – 2014) 

HỆ NGOÀI CHÍNH QUY (VỪA LÀM VỪA HỌC) 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường trong năm học 2012 - 2013, Trường ðại học Công nghệ Sài 
Gòn thông báo TUYỂN SINH ðÀO TẠO LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 1 (2012 – 2014) NGOÀI CHÍNH QUY. 
(1) HÌNH THỨC TUYỂN SINH : 
- ðối tượng tuyển sinh : Những người ñang làm việc trong các cơ quan, ñơn vị, các tổ chức kinh tế, ñã 

có thời gian làm việc từ một năm trở lên (tính ñến ngày 07/01/2013), có xác nhận của cơ quan, ñơn 
vị; ñã có một bằng tốt nghiệp cao ñẳng hệ ngoài chính quy, vừa làm vừa học hoặc chuyên 
tu cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành ñăng ký tham dự tuyển sinh hệ liên thông từ cao 
ñẳng lên ñại học. Thí sinh tốt nghiệp loại khá, giỏi không cần xác nhận thời gian làm việc. Thí sinh 
chưa tốt nghiệp cao ñẳng không ñủ ñiều kiện dự thi. 

- Ngày thi  : Thứ Bảy, ngày 03/11/2012 hoặc Chủ nhật, ngày 04/11/2012 
- Thi tuyển ñầu vào hai môn Cơ sở và Chuyên ngành. Xem ñề cương tại http://www.stu.edu.vn 
- Thời gian ñào tạo : 3 học kỳ (1 năm rưỡi). Dự kiến khai giảng vào Thứ Bảy, ngày 05/01/2013. 
- Tốt nghiệp  : Cấp BẰNG ðẠI HỌC NGOÀI CHÍNH QUY (VỪA LÀM VỪA HỌC) 

(2) NGÀNH TUYỂN VÀ MÔN THI ðẦU VÀO : 
MÔN THI NGÀNH 

CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH 
Công nghệ Kỹ thuật cơ ñiện tử  (103) Kỹ thuật ñiện Nguyên lý truyền ñộng cơ khí 
Công nghệ Kỹ thuật ñiện, ñiện tử  (105) Mạch ñiện Máy ñiện 
Công nghệ Kỹ thuật ñiện tử, truyền thông (102) Mạch ñiện Hệ thống viễn thông 
Công nghệ thông tin  (101) Kỹ thuật lập trình Cơ sở dữ liệu 
Công nghệ Thực phẩm  (201) Hóa học - hóa sinh thực phẩm Chất lượng thực phẩm 
Quản trị Kinh doanh  (400) Kinh tế vi mô Quản trị nhân sự 
Kỹ thuật công trình xây dựng  (104) Sức bền vật liệu Kết cấu bêtông cốt thép 
Thiết kế công nghiệp (MTCN)  (801) Vẽ mỹ thuật Lý luận thiết kế 

(3) HỒ SƠ ðĂNG KÝ DỰ THI :  
- Bằng tốt nghiệp cao ñẳng hệ ngoài chính quy, vừa làm vừa học hoặc chuyên tu (02 bản sao có công 

chứng); 
- Bảng ñiểm quá trình học cao ñẳng (02 bản sao có công chứng); 
- Trường hợp thí sinh học liên thông từ trung cấp lên cao ñẳng phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trung 

cấp, bảng ñiểm quá trình học trung cấp và cao ñẳng. 
- Bộ hồ sơ tuyển sinh, trong ñó : Hồ sơ tuyển sinh - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền ñịa 

phương hay cơ quan hiện ñang công tác) (xem tại website của trường hoặc nhận tại Văn phòng 
Tuyển sinh). 

- Giấy xác nhận thời gian làm việc tại cơ quan. 
- 4 hình 3 x 4 (cm) chụp không quá sáu tháng. 
- Hai bì thư có dán tem ghi rõ ñịa chỉ liên hệ. 

(4) THỜI GIAN ðĂNG KÝ DỰ THI :  
- Thời gian  : Từ ngày 27/08/2012 ñến ngày 14/09/2012 
- ðịa ñiểm : Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh (180 Cao Lỗ, P.04, Q.08, Tp.HCM) 
- ðiện thoại  : (08) 38.505.520 – (08) 38.508.269 
- Lệ phí hồ sơ : 20.000 ñồng/bộ hồ sơ 
- Lệ phí thi  : 300.000 ñồng/thí sinh 

(5) NHẬN GIẤY BÁO THI : Từ ngày 15/10/2012 ñến ngày 26/10/2012 tại Phòng ðào tạo (C105) 

(6) TỔ CHỨC ÔN THI TUYỂN SINH : 
- ðăng ký ôn tập : Từ ngày 27/08/2012 ñến ngày 14/09/2012 tại Văn phòng Tuyển sinh.  
- Học phí ôn tập : 300.000 ñồng/môn. Thí sinh tốt nghiệp cao ñẳng tại Trường ðại học Công nghệ 

Sài Gòn sẽ ñược giảm 50% học phí ôn tập. ðề nghị thí sinh photocopy giấy chứng nhận tốt nghiệp 
hoặc bằng tốt nghiệp cao ñẳng nộp kèm khi ñăng ký ôn thi ñể ñược miễn giảm học phí. 

- Thời gian ôn tập : Từ ngày 24/09/2012 ñến ngày 21/10/2012. Học trong các buổi tối  
từ 18 giờ 00 phút ñến 20 giờ 30 phút hoặc các buổi sáng chiều chủ nhật. Danh sách phân lớp và thời 
khóa biểu cụ thể sẽ thông báo vào ngày Thứ Sáu, ngày 21/09/2012. 
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