KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016
I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
1. Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông t số
10/TTLB ngày 18/8/1989 của liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy
nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công văn hớng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự; không phạm pháp, không bị truy tố
hoặc không trong thời gian thi hành án.
3. Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy các nhóm ngành Toán; ToánTin; Máy tính và Công nghệ Thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông;
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.
Nếu thí sinh tốt nghiệp tại nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. THỜI GIAN, VĂN BẰNG VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:
1. Thời gian đào tạo: 2 năm (học buổi tối)
2. Văn bằng: Học viện cấp văn bằng theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối
với loại hình đào tạo liên thông và văn bằng 2 hệ chính quy.
3. Địa điểm đào tạo: Số 236 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, HN.
III. MÔN THI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI:
Năm 2016, Học viện tổ chức 02 đợt:
1. Đợt 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của các
thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính qui theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
- Môn thi: Thí sinh làm thủ tục ĐKDT và dự thi các môn thi của tổ hợp môn:
Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, tiếng Anh tại kỳ thi THPT quốc gia, sau khi có kết
quả thi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Học viện để xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Thời gian tuyển sinh: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Đợt 2: Các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng, dự thi 3 môn: Toán Cao cấp, Kỹ
thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu; Các thí sinh đã tốt nghiệp đại học, dự thi 2 môn: Toán Cao
cấp và Kỹ thuật lập trình. Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang
điểm 10).
- Thời gian thi: Ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2016
- Địa điểm thi: 236 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, HN.
IV. THỜI GIAN MUA HỒ SƠ VÀ NỘP:
1. Đợt 1: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT
trực tiếp tại Phòng Đào tạo/Học viện KTQS; Số 236 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.
2. Đợt 2: Từ ngày 19/5/2016 đến 31/7/2016 mua và nộp trực tiếp tại Bộ phận quản lý
sinh viên/Khoa Công nghệ Thông tin, Tầng 1 - Nhà H9/Học viện KTQS.
V. LỊCH ÔN THI ĐẦU VÀO:
Lớp 1: Học buổi tối (Thứ 2, 4, 6) hàng tuần bắt đầu từ ngày 28/6/2016.
Lớp 2: Ôn cấp tốc vào các buổi tối trong tuần bắt đầu từ ngày 01/8/2016.
* Các thí sinh đăng ký ôn thi, nhận tài liệu và lịch ôn tại:
- Bộ phận quản lý dân sự/Khoa Công nghệ thông tin, Tầng 1 - Nhà H9
- Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin, Tầng 19 – Nhà S1 – P1904
Địa chỉ: Học viện KTQS, Số 236 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, HN.

ĐT: 069.515329; 0437.553119;
DĐ: 0912.882723 (Cô Diệu); 0977.952.371 (Cô Thiện).
(Sinh viên dự thi mua hồ sơ đăng ký dự thi tại Khoa CNTT để được hướng dẫn các qui
định cần thiết và nhận tài liệu ôn tập. Khoa chỉ nhận các hồ sơ đăng ký dự thi có xác
nhận của Khoa).

