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Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn phối hợp với Trường trung cấp Y tế Long An,
thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông ngành Dược sỹ như sau:
1. Đ ối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN khối ngành chăm sóc sức khỏe năm 2016 hoặc
ìăm.
2. Tổ chức kiểm tra đầu vào

Học sinh đã có bằng tốt nghiệp TCCN đăng ký kiểm tra đầu vào bao gồm các
môn: môn Cơ sở ngành {hóaphân tích) và môn chuyên ngành {hóa dược - dược lý)
" Trường hợp tuyên thẳng: Những học sinh tốt nghiệp TCCN đưọc tuyển
thăng lên hệ Cao đẳng liên thông trong trường họp sau:
- Có băng trung câp loại giỏi trở lên.
- Co băng trung câp loại khá + thâm niên công tác đúng ngành 3 năm trở lên.
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp và đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại
các kỳ thi tay nghề quốc gia, hoàn thành chương trình văn hóa giáo dục phổ thông
được tuyển thẳng vào trường cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp với nghề y
đoạt giải.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Thời gian nộp hề sor. từ ngày 17/4/2017 đến ngày 15/5/2017
Thời gian ôn thi: Dự kiến 20/5/2016 - 21/5/2017
Thời gian thi: dự kiến 10/6/2017
Thời gian khai giảng: dự kiến 24/6/2017

3. Thời gian và chương trình đào tạo:

3.1. Thời gian đào tạo: 15 tháng (3 học kỳ)
3.2. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Hệ Cao đẳng liên thông
được thiết kế học theo hệ thống tín chỉ. Tốt nghiệp sinh viên được cap bang CAO
ĐẢNG CHÍNH QUY. Sau khi tốt nghiệp, Sinh viên được học liên thông lên Đai
học và có thể đăng ký chứng chỉ hành nghề Dược.
3.3. Hình thức đào tạo: Tập trung, học buổi tối hoăc thứ bảy và chủ nhât
4. Học phí: 8.150.000 đồng / học kỷ 1
5. Lê phí xét tuyển và kiểm tra đầu vào

•

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng
'L ệ phỉ kiểm tra đầu vào: 500.000 đồn°
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6. Hồ sơ nhập học

6.1ẽ Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của trường.
6.2. 01 bản sao Bằng Tốt nghiệp THPT/BỔ túc THPT và văn bằng, bảng
điêm của các trường TCCN (hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời công chứng).
6.3. Bản sao Học bạ THPT/BỔ túc THPT (công chứng)
6.4. 01 bản sao Giấy khai sinh; 01 bản sao Chứng minh nhân dân (công chứng).
6. 5. 02 hình 2x3 và 04 hình 3x4 (hình chụp không quá 6 tháng)
-

7ẳ Địa điểm nộp hồ sơ và tư vấn tuyển sinh

Trường Trung cấp Y tế Long An.
Địa chỉ: s ổ 93 Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện
* thoại:
• 072 3826349
Website: tcytlongan.edu.vn
BAN TUYỂN SIN H ^y

Scanned by CamScanner

