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Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014 - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương 

thông báo tuyển sinh các ngành đào tạo, thời gian đào tạo và hình thức tuyển sinh như sau: 

 

 

Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương mã trường CTW thông báo tuyển sinh năm 2014 

Tuyển sinh cao hệ cao đẳng chính quy 

 

1. Ngành đào tạo và khối tuyển 

- Công nghệ thông tin - Khối A, D1 

- Quản trị kinh doanh - Khối A, D1 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khối A 

- Kế toán - khối A, D1 

- Tài chính khối A, D1 

 

2. Phương thức tuyển sinh - Hồ sơ tuyển sinh cao đẳng năm 2014 

- Hồ sơ đăng ký dự thi theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo 

- Thi tuyển theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo 

- Xét tuyển theo điểm thi Đại Học, Cao Đẳng năm 2014 

+ sau khi có kết quả thi Đh, Cđ 2014 thí sinh nập phiếu điểm xét NV2 vào trường. 

 

3. Hình thức đào tạo, bằng cấp 

- Hình thức đào tạo : chính quy 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng theo quy định của bộ giáo dục và dào tạo. 

 

4. Chế độ đối với Học sinh, Sinh viên 

- Học phí cao đẳng : 

+ 125.000đ/tín chỉ (Ngành kinh tế) 
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+ 146.000đ/tín chỉ (Ngành kỹ thuật) 

- Học phí TCCN 

+ 340.000đ/tháng 

- Học sinh sinh viên được hướng các chính sách theo quy định của nhà nước 

- HS, SV là con em xã viên HTX , có xác nhận của LM HTX tỉnh, thành phố được hỗ trợ 30% học phí 

năm thứ nhất. 

- HS, SV được bố trí ở trong KTX (1200 chỗ) giá 80.000/Tháng/HS nếu học tại cơ sở chính 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông nếu có nguyện vọng 

 

5. Điạ điểm nhận hồ sơ và liên Hệ 

+ Cơ sở chính : 

- Ban tuyển sinh và tư vấn GTVL 

- Địa chỉ: Dương Xá, Gia Lâm Hà Nội 

 

+ Văn Phòng tuyển sinh cao đẳng năm 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 

 

 

* Thí sinh có thể chọn địa điểm học tại trường hoặc tại văn phòng tuyển sinh (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 

●  
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