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Chuyên ngành 

Học phí 

kỳ 1 
Chuyên ngành 

Học phí 

kỳ 1 

1.Dược 5.000.000 đ 7.Kế toán doanh nghiệp 4.000.000 đ 

2.Y sĩ đa khoa 5.000.000 đ 8.Kỹ thuật chế biến món ăn  4.000.000 đ 

3.Y sĩ y học cổ truyền 5.000.000 đ 9.Quản lý đất đai 4.000.000 đ 

4.Điều dưỡng 5.000.000 đ 10.Tin học ứng dụng 

(a.Đồ hoạ - b.Quản trị mạng- 

c.Thiết kế website - 

d.Sửa chữa bảo trì) 

 

 

4.000.000 đ 5. Chăm sóc Sắc đẹp 5.000.000 đ 

6.Chăm sóc người già 5.000.000 đ 

 Các khoản tiền khác: 
- Lệ phí xét tuyển 30.000đ, lệ phí nhập học 50.000đ  

- Đồng phục: 2 áo Sơ-mi: 200.000đ, 1 bộ đồ thể dục: 120.000đ (Riêng ngành Dược sĩ,  

 Điều dưỡng, Y sĩ mua thêm 1 áo Blouse: 100.000đ) 

- Bảo hiểm y tế: theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 

1-ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

*Hệ chính quy: 

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS                                                      : 3 năm  

- Học sinh đã học xong lớp 10                                                       : 2 năm 6 tháng 

- Học sinh đã học xong lớp 11 (hoặc đã học xong lớp 12 nhưng rớt TN THPT/BTTHPT)  : 2 năm 

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT:  : 1,5 năm  

*Chính quy Văn bằng II: Thời gian đào tạo 01 năm (dành cho học viên đã tốt nghiệp SƠ CẤP(>=12 tháng), TC-CĐ-ĐH)  

2 HỒ SƠ NHẬP HỌC 

- Phiếu ĐKTS trung cấp có dán hình và xác nhận của địa phương hoặc cơ quan. 

- BTN THPT/GCNTN THPT tạm thời và Học bạ THPT (photo sao y bản chính) 

- Bản sao Giấy  hai sinh  ộ  h u (photo sao y bản chính).  

- Giấy chứng minh nhân dân (photo sao y bản chính). 

- Hình 3x4 (2 tấm), Hình 2x3 (2 tấm)                -            a        

- Phong bì thư có dán tem 4.000đ (2 cái) 

3-QUYỀN LỢI NGƯỜI HỌC 

- Được xác nhận hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi học tập suốt khoá học.  

- Được xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.  

- Được giới thiệu việc làm trong thời gian học, được giới thiệu nhà trọ giá rẻ khi tham gia học tại trường. 

4-THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC 

- Đợt 1: Từ ngày 31/01/2020 đến 14/5/2020. Khai giảng dự kiến ngày 15/5/2020 

- Đợt 2: Từ ngày 16/5/2020 đến 31/8/2020. Khai giảng dự kiến ngày 05/9/2020 

- Đợt 3: Từ ngày 06/9/2020 đến 04/11/2020. Khai giảng dự kiến ngày 05/11/2020 

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (7h30 – 21h00); Chủ nhật làm việc (7h30-17h00) 

 

 
 

 

ĐỊA CHỈ PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG TUYỂN SINH 
CS1: 802-804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông  ưng Thuận, Q.12, TPHCM (Gần Cầ  vượ  Q a   T     v    ã  ư C ợ Cầu) 

Điện thoại: (028)-37.159.561 – Hotline: 0936.606.364 - Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn 




