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PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI 
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THÔNG TIN TUYỂN SINH  ẠI HỌC, CAO  ẲNG  ĂM 2016 

Phân hiệu trường  ại học Công nghiệp Tp.HCM tại Quảng Ngãi thông báo thông tin 

tuyển sinh năm 2016 như sau: 

I.  ẠI HỌC CHÍNH QUY  

1    à  ,   uyê    à   đào tạo: 

Stt N à  , chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Ch  tiêu 

1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  D501201 A00: Toán; Lý; Hóa 

A01: Toán; Lý; Anh 

C01: Toán; Lý; Ngữ Văn 

50 

2 Công nghệ kỹ thuật điện  D510301 50 

3 Công nghệ kỹ thuật hóa học  D510401 

A00: Toán; Lý; Hóa 

D07: Toán; Anh; Hóa 

B00: Toán; Hóa; Sinh 

50 

4 Công nghệ thông tin  D480201 A00: Toán; Lý; Hóa 

A01: Toán; Lý; Anh 

C01: Toán; Lý; Ngữ Văn 

D01: Toán; Ngữ Văn; Anh 

50 

5 Quản trị kinh doanh  D340101 50 

6 Kế toán  D340301 50 

7 Tài chính – Ngân hàng  D340201 50 

2  P ƣơ   t ức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển 

2.1. Phương thức tuyển sinh: 

  hương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 do các 

trường  ại học chủ trì (50% chỉ tiêu).  

  hương thức 2: Xét tuyển theo điểm Học bạ của 2 học kỳ lớp 12(50% chỉ tiêu).  

2.2. Tiêu chí xét tuyển: 

 Tiêu chí 1: Người đã tốt nghiệp THPT. 

 Tiêu chí 2: 

o Đối với phương thức 1: Tổng điểm thi của các môn trong tổ hợp xét tuyển không 

thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ   -   quy định và không 

có môn nào có điểm thi từ 1,0 trở xuống.  

o Đối với phương thức 2:  iểm trung bình chung của 03 môn trong tổ hợp xét 

tuyển của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 6,0. 

Lưu ý:  iểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu; trường hợp 

có hai hay nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu,  rường sẽ xét 

theo tiêu chí phụ là môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển (môn Toán). 

http://www.qn.iuh.edu.vn/


 

3. Thời gian xét tuyển và hình thức tiếp nhận hồ sơ 

3.1. Xét tuyển đợt 1 

a. Thời gian: 

  ối với phương thức 1: Nhận hồ sơ từ ngày 01/08 đến 12/08/2016. 

  ối với phương thức 2: Nhận hồ sơ từ ngày 16/05 đến ngày 12/08/2016. 

   ng t    g     n   g     hi   t    g     n   g     ả thứ 7 và Chủ nhật) 

b. Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

 Phiếu  KX  đã điền đầy đủ các thông tin theo quy định (tải phi   ĐKXT ở cuối bài 

vi t); 

 Bản photocopy (không cần công chứng) của Giấy Chứng nhận kết quả thi THPT 

quốc gia năm 2016 (áp dụng thêm  ho phương thức 1); 

 Bản sao học bạ      có đóng dấu của trường THPT và giấy chứng nhận tạm thời 

hoặc bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng (áp dụng thêm  ho phương thức 2- Học 

bạ); 

 Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng/hồ sơ  

 01 bì thư có dán tem, ghi địa chỉ và số điện thoại liên hệ người nhận (riêng những thí 

sinh nộp hồ  ơ tại phân hiệu không cần nộp phong bì và tem). 

c. Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức sau 

 Hình thức 1: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Giáo 

vụ, Phân hiệu Quảng Ngãi - Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Số 938 

Quang Trung, phường Chánh Lộ, Tp  Quảng  g i. 

 Hình thức 2: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ 

như trên      th   inh nên g i hồ  ơ   t t   n tại      ư   ụ   ủ   i tn m  o t 

  ư   h nh  iệt   m    ơn            t h p t    ới  h n hiệu Quảng  g i - T ư ng 

Đại họ    ng nghiệp Tp   ồ  h   inh t ong   ng t   h  t       th   inh   ng    

  t t   n  ại họ     o  ẳng n m 2  6 . 

3.2. Xét tuyển đợt bổ sung (n u có): Phân hiệu sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả xét 

tuyển đợt 1. 

II  CAO  ẰNG THỰC HÀNH CHÍNH QUY 

1    à   đào tạo: 

Stt N à   Ch  tiêu Stt N à   Ch  tiêu 

1 Công nghệ thông tin 50 6 Công nghệ Hóa học 50 

2 Công nghệ  iện  50 7 Công nghệ môi trường 50 

3 Công nghệ  iện tử 50 8 Kế toán doanh nghiệp 50 

4 Công nghệ  ơ khí 50 9 Quản trị kinh doanh 50 

5 Công nghệ Ôtô 50 10 Tài chính – Ngân hàng 50 



2  P ƣơ   t ức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển 

2.1. Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT. 

2.2. Tiêu chí xét tuyển: Người đã tốt nghiệp THPT. 

3. Thời gian và hình thức tiếp nhận hồ sơ  

3.1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Nhận hồ sơ đến hết ngày 20/08/2016 

3.2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức sau 

 Hình thức 1: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Giáo 

vụ, Phân hiệu Quảng Ngãi - Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Số 938 

Quang Trung, phường Chánh Lộ, Tp  Quảng  g i. 

 Hình thức 2: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ 

như trên. 

3.3. Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

 Phiếu đăng ký học theo mẫu của nhà trường (tải mẫu ở cuối bài viết); 

 Bản sao học bạ THPT có công chứng; 

 Bản sao bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có công chứng; 

 Bản sao giấy khi sinh; 

 01 bì thư có dán tem, ghi địa chỉ và số điện thoại liên hệ; 

 03 ảnh 3x4cm; 

 Lệ phí xét tuyển: 50 000đ/hồ sơ  

III   ẠI HỌC LIÊN THÔNG 

1    à  ,   uyê    à   đào tạo   ƣ  ại học chính quy 

2  P ƣơ   t ức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển 

2 1  Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập Bậc  ao đẳng. 

2.2. Tiêu chí xét tuyển: Người đã tốt nghiệp  ao đẳng chuyên nghiệp hoặc  ao đẳng nghề. 

3. Thời gian xét tuyển: Tuyển sinh nhiều đợt trong năm 

IV. THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:  hòng  iáo vụ,  hân hiệu Quảng Ngãi,  rường 

 ại học  ông nghiệp  hành phố  ồ  hí Minh, số 938 Quang  rung,  hành phố Quảng 

Ngãi. 

Điện thoại: (055) 2.222.135   Hotline: 0916.222.135 

Website: http://qn.iuh.edu.vn    Facebook: www.facebook.com/iuhqn 

http://qn.iuh.edu.vn/


 

 

 

 

KHẢ  Ă G  RÚ G  UYỂN RẤT CAO 

- 50% xét tuyển theo điểm thi THPT 2016 

- 50% xét tuyển theo điểm học bạ THPT 

  

 

BẰ G  ẠI HỌC CHÍNH QUY CÔNG LẬP 

-  ại học Công Nghiệp TP.   M là trường công lập 

- Hiệu trưởng  ại học Công Nghiệp TP. HCM cấp bằng tốt nghiệp 

  

 

MÔI  RƢỜNG HỌC TẬP HIỆN  ẠI VÀ NĂ G  ỘNG 

-  ơ sở vật chất khang trang, hiện đại bậc nhất Miền Trung 

- 100% giảng viên có trình độ Tiến sĩ và  hạc sĩ, giàu kinh nghiệm 

- Sinh viên được thực tập, trải nghiệm công việc thực tế ở các nhà 

máy, xí nghiệp hiện đại tại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. 

  

 

MÔI  RƢỜNG SINH HOẠT LÀNH MẠNH VÀ THÂN THIỆN 

- Không có sinh viên nghiện hút, trộm cắp … 

- Sinh hoạt ngoại khóa phong phú và đa dạng (CLB khởi nghiệp, Anh 

  n  Tin học, Học thuật      G m  how th o  h  ên   ) 

- Thường xuyên giao lưu, đối thoại với sinh viên và doanh nghiệp 
  

 

CHI PHÍ THẤP 

-  ọc phí theo quy định trường của công lập 

- Ký túc xá đầy đủ tiện nghi, giá rẻ 

  

 

CƠ HỘI HỌC CAO HƠ  

- Sinh viên  ao đẳng nghề được liên thông lên  ại học  

- Học thạc sỹ, tiến sỹ tại trường 

- Học chương trình liên kết với  ài Loan,  àn Quốc và Singapore 
  

 

NHIỀU CƠ HỘI CÓ VIỆC LÀM 

- T ong nước:  ược giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp, các 

KCN, KKT tại Quảng Ngãi và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 

-  ước ngoài: Có thể đăng ký làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc … 

 

NHỮNG LỢI ÍCH KHI HỌC TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI 


