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Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH 

PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI IUQ 

 

HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2018 
 

1. Ngành tuyển sinh: 

STT T n n  n  Mã n  n  

1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  6510201 

2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 

3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 

4 Quản trị kinh doanh  6340114 

5 Kế toán  6340301 

6 Marketing 6340135 

2. Đối tượng – Hình thức, thời gian xét tuyển: 

 Đối tượng: Người tốt nghiệp THPT. 

 Hình thức tuyển: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT. 

 Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/08/2018. 

3. Thời gian – Mô hình đào tạo: 

 Thời gian đào tạo: 2,5 năm (Học theo học chế tín chỉ). 

 Mô hình đào tạo:  

o Chính quy (Sau khi tốt nghiệp được liên thông lên Đại học) 

o Đ o tạo t eo mô  ìn  KOSEN N ật Bản (100% có việc l m sau k i tốt nghiệp) 

4. Văn bằng: 

 Kỹ sư t ực   n  (Khối Kỹ thuật - Công nghệ) 

 Cử n ân t ực   n  (Khối Kinh tế) 

5. Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

 Bản tự khai xét tuyển (Theo mẫu IUQ, bạn tải tại đây);  

 Bản sao giấy khai sinh; 

 Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công chứng); 

 Học bạ THPT (Photo công chứng); 

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

 02 ảnh 3x4cm (Ảnh mới chụp chưa quá 3 tháng); 

 Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ; 

 Phí xử lý hồ sơ: 20.000 đồng/hồ sơ; 

T í sin  nộp hồ sơ đăn  ký xét tuyển t eo các p ươn  t ức sau:  

 Đăng ký trực tuyến: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/thisinh/fdangkyxettuyencdn 

 Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Phòng Giáo vụ - Phân hiệu Quảng Ngãi, 938 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại: (055) 2 222 135 - 0916 222 135  

http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/thisinh/fdangkyxettuyencdn

