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TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
Cao đẳng chính quy ngành Dược Sỹ, Điều dưỡng năm học 2018-2019
(Học tại trường Trung cấp Âu Việt)
Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Âu Việt thông báo tuyển sinh liên
thông Cao đẳng chính quy năm học 2018 - 2019, học tại Trường Trung cấp Âu
Việt, như sau:
1. Ngành học, đối tượng, hình thức tuyển sinh, thời gian đào tạo:
- Ngành đào tạo: Cao đẳng Dược sỹ; Điều dưỡng.
- Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành Dược sỹ, Điều
dưỡng, Y sỹ (có chứng chỉ chuyển đổi).
- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển, được nhà trường ôn tập miễn phí.
 Môn thi ngành dược: Tin học đại cương; Hóa Phân tích; Hóa dược – Dược lý
 Môn thi ngành điều dưỡng: Tin học đại cương; Giải phẩu – Sinh lý; LT tổng hợp.

- Thời gian đào tạo: khoảng 15 tháng; học sinh có thể đăng ký học vào các
buổi tối trong tuần hoặc lớp thứ bảy-chủ nhật.
- Bằng cấp khóa học: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng hệ chính
quy thuộc hệ thống văn bằng quốc gia do trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ
TPHCM cấp.
2. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:
- Thời gian nộp hồ sơ và học phí:
đến hết ngày 31/03/2018;
- Xem lịch học:
vào ngày 02/04/2018;
- Khai giảng dự kiến:
vào ngày 09/04/2018;
3. Học phí, lệ phí:
 Lệ phí hồ sơ, tài liệu ôn thi: 50.000 đồng/hs
 Lệ phí nhập học: 200.000 đồng/hs
 Học phí: 21.000.000 đồng/khóa/hs
 Học phí được chia làm 03 lần nộp.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ HS-SV theo mẫu (có xác nhận của địa phương);
- Bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN tạm thời TCCN;
- Bản sao Giấy khai sinh; CMND; Sổ hộ khẩu;
5. Địa chỉ liên hệ:
- Số 785/5 đường Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
-  (028)62780083 – 62752491 - 39618508 – 66583335 Hotline 0934.040.042

