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Đại học xây dựng hà nội tuyển sinh tại chức năm 2014 - Đại học xây dựng (University of Civil 

Engineering) được thành lập vào năm 1966. Tiền thân là Khoa Xây dựng (1956 - 1966) của Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội. Một trong những trường ĐH lớn nhất Việt Nam. Là một cơ sở đào tạo và 

bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học cho nhiều ngành khác nhau trong lĩnh 

vực xây dựng. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ 

khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng vào đời sống. Với Sứ mạng là đáp ứng tốt nhất yêu 

cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo. Năm 2014 Tuyển sinh tại chức đại học xây dựng 

ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp với thời gian đào tạo 5 năm. 

 

 

 

1. Ngành đào tạo: 

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

- Thi tuyển 3 môn: Toán, vật lý, hóa học 

 

2. Điều kiện dự thi tại chức xây dựng 

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT 

- Có đầy đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của bộ GD&ĐT 

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các gấy tờ hợp lệ, lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi. 

- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ phải được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học 

 

3. Hồ sơ dự thi tuyển sinh tại chức xây dựng năm 2014 bao gồm: 

- Phiếu tuyển sinh theo mẫu bán của trường có ảnh của thí sinh và đóng dấu giáp lai 
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- Bản sao giấy khai sinh 

- Bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học(đối với đối tượng 

dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) 

- Bản gốc sẽ được trả lại ngay sau khi đối chiếu 

- 04 ảnh 4x6 và 04 ảnh 3x4 

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận 

- Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên(nếu có) 

 

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ 

Đợt 1 

- Nhận hồ sơ từ ngày 07/2014 Đến 25/08/2014 

- Ôn và Thi tuyển: 09/2014 

 

5. Địa chỉ bán và tiếp nhận hồ sơ dự thi tại chức xây dựng 2014 

- Địa chỉ: Phòng 105 - Trường Bồi dưỡng cán bộ - Đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy- 

HN (Trong trụ sở Liên minh hợp tác xã Việt Nam) 

- Mr Giang - Quản lý tuyển sinh: 

- Mobile: 0987334980 – 0944334980 - Lưu ý liên hệ trước khi đến tránh bị nộp nhầm địa chỉ. 

- Email: tuyensinhts@yahoo.com.vn 

●  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tuyensinh24h.net%2F2014%2F03%2Fdai-hoc-xay-dung-tuyen-sinh-tai-chuc-nam-2014.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9TROptKBlOYAUjzq17WzfPEgK2A

