
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG  

CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

HỆ (CHÍNH QUY, VLVH)………………………………………… 

NGÀNH ĐĂNG KÝ………………………………………………… 

 

1. Số phiếu: (Thí sinh không được ghi mục này. Trường sẽ đánh số phiếu khi thu). 

2. Tên trường đăng ký dự thi: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM      

   Tên ngành  đăng ký dự  thi. .........................................................................................                       Mã ngành            

3. Họ, chữ lót và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)                 

    .........................................................................................................  Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

4. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

(Nếu ngày và tháng  nhỏ hơn 10  ghi số 0 ở ô đầu)                                                                     Ngày        tháng       năm

           

5. Nơi sinh: Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố ..............................................................................................  

  .........................................................................................................................................................................................  

6. Dân tộc (Ghi bằng chữ): ...................................................................................................................................................  

7. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

Sau đó ghi hai ký hiệu vào ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

8. Hộ khẩu thường trú: ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố): ............................  

    ..  .........................................................................................................................................................................................  

9. Tốt nghiệp cao đẳng tại Trường: ....................................................................................................................................  

Chuyên ngành tốt nghiệp: ...................................................................................................................................................  

Tốt nghiệp hệ:  ......................................................................................................................................................................  

10. Địa chỉ liên lạc: ghi rõ họ tên, số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) .........................  

  ............................................................................................................................................................................................  

11. Điện thoại liên lạc:.............................................................................. Email .................................................................  

 Tôi xin cam đoan lời khai trong phiếu này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm. 

 

     Ngày ........tháng........năm 20…. 

  Chữ ký của thí sinh 

                                                                                                                                          (ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

ảnh 4x6 

  



THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

(Đợt 2-2019) 

1. Điều kiện và văn bằng dự thi: Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề . 

2. Thời gian nộp hồ sơ, ôn thi và thi tuyển:  

➢ Thời gian nộp hồ sơ:  Từ 03/12/2019 đến 25/3/2020. 

➢ Dự kiến ôn thi: từ ngày 09/3/2020 đến ngày 25/3/2020 (Học vào buổi tối và ngày chủ nhật) 

➢ Thời gian thi tuyển dự kiến: Ngày 28,29/3/2020. 

➢ Lệ phí:  Lệ phí thi 400.000 đ/hồ sơ, lệ phí ôn thi 600.000 đ/3 môn.(Trường hợp đăng kí ôn thi 

không đủ 3 môn thì sẽ đóng phí: 500.000 đồng/ 1 môn). 

➢ Đào tạo và thời gian học:  

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm đối với liên thông đại học chính quy, vừa học vừa làm. 

- Thời gian học: các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu lúc 18 giờ đến 21 giờ và ngày chủ nhật. 

3. Ngành thi tuyển: 

 

4. Các ngành và môn thi tuyển: 

STT Ngành Môn cơ sở Môn chuyên ngành 

 Môn 

cơ bản:  

Tiếng 

Anh 

1 Công nghệ Chế tạo máy Vẽ cơ khí Công nghệ Chế tạo máy 

2 Công nghệ Thông tin Ngôn ngữ lập trình Cơ sở dữ liệu 

3 Công nghệ Thực phẩm 
Hóa học và Hóa sinh Thực 

phẩm 

Đảm bảo Chất lượng &  

Luật thực phẩm 

4 Kế toán 
Lý thuyết Tài chính  

tiền tệ 
Kế toán Tài chính 

5 Quản trị Kinh doanh Kinh tế vi mô Quản trị học 

6 Công nghệ Sinh học Sinh hóa học Công nghệ Lên men 

7 
Công nghệ Kỹ thuật Hóa 

học 
Hóa lý 

Kỹ thuật quá trình và  

thiết bị 

8 
Công nghệ KT Môi 

trường 

Kỹ thuật môi trường  

Đại cương 

Cơ sở Công nghệ  

Môi trường 

9 
Công nghệ Kỹ thuật Điện 

– ĐT 
Mạch điện Vi điều khiển 

 

Stt Ngành thi tuyển Đối tượng dự tuyển 

1 Công nghệ Chế tạo máy Nhóm ngành: Cơ khí 

2 Công nghệ Thông tin Nhóm ngành: Tin học 

3 Công nghệ Thực phẩm 
Nhóm ngành: Công nghệ Thực phẩm,  

Chế biến Thủy sản, Công nghệ Sinh học 

4 Kế toán Nhóm ngành: Kế toán, Tài chính 

5 Quản trị Kinh doanh Nhóm ngành: Kinh tế 

6 Công nghệ Sinh học Nhóm ngành: Công nghệ Sinh học 

7 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Nhóm ngành: Hóa học 

8 Công nghệ KT Môi trường Nhóm ngành: Môi trường 

9 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử Nhóm ngành: Điện tử 



5. Hồ sơ bao gồm:  

(1) Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Nhà trường); 

(2) Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cao đẳng (đối 

với thí sinh mới tốt nghiệp 2019); 

(3) Bản photo công chứng bảng điểm cao đẳng; 

(4) Bản photo công chứng các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có); 

(5) 03 ảnh 4x6; 

(6) 02 phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh (ở góc người nhận). 

 

6. Hướng dẫn làm hồ sơ: 

Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi liên thông cao đẳng lên đại học, dán ảnh và 

ký tên. 

Bước 2: Nộp lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí ôn thi (nếu có) tại Phòng Kế hoạch tài chính (tầng trệt nhà C). 

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông (tầng trệt nhà F). 

 

 

 

Chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh và và Truyền thông  (tầng trệt nhà F) - Trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM 

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM 

Điện thoại: (028) 5408 2904 – (028) 38161673 (số nội bộ 124) 

Website: www.tuyensinh.hufi.edu.vn   www.facebook.com/tuyensinhhufi 

 

 

 

http://www.tuyensinh.hufi.edu.vn/
http://www.facebook.com/tuyensinhhufi

