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THÔNG BÁO TUYÊN SINH 
Thùa lênh Hi¢u Truóng, Trung tâm dào t¡o và Bôi duõng Trudng �ai hÍc Nha 

Trang thong báo tuyen sinh liên thông �ai hoc, vän bàng hai, hÇ vëa làm vùa hÍc n�m 

2022 các ngành theo nÙi dung sau 
1. Loai hình, ngành và thÝi gian �ào t¡o 

Loai hình �ào t¡o Ngành dào t¡o Thoi gian 

Ky thuât �iÇn 

Ky thuat ô to 

Công nghÇ chê biên thoy sån 
Ky thuat nhiÇt
Quan tr/ du lich và dËch vu lt hành 
Cong nghÇ thông tin 
Ký thut xây dång 
Ke toán 
Tài chính-Ngân hàng 
Ky thuat �iÇn 
Ky thuât Ô to 
Ky thuat nhiÇt 
Quan tri kinh doanh 
Kù thuât xây drng 
Ke toán 
Tài chính -Ngân hàng 
| Luât 
Ky thuat xây durng
Quan tri du lËch vå dËch vu lï hành 

Kê toán 
Ngon ngë Anh 
Tài chính -Ngân hàng 
Luât 
Quan trË kinh doanh 

Dai hÍe liên thông 
tër Cao d�ng 

1,5 n�m 

Dai hoc liên thông
tùr Trung câp 

2,5 n�m 

Dai hoc liên thông 

tù Dai hoc (b�ng 2) 3 2,0 n�m 

Tai chính- Ngân hàng Dai hÍc 
he Vra làm vra hÍe Công nghÇ thông tin 

4,0 näm 

Luat 



2. Doi tung dy tuyên 

He Dai hÍc liên thông ti Cao ��ng, Trung cáp xét tuyên thí sinh có b�ng tõt 

nghiep Cao �äng, Trung câp theo các quy �Ënh cça BGD&ÐT tuyên sinh �ào t¡o liên 

thông 
- HÇ �ai hÍe Vira làm vëa hÍc xét tuyên thí sinh có b�ng tót nghiÇp PTTH, Trung 

câp hoãc Cao ��ng theo các quy �Ënh cça BGD&ÐT. 

He Dai hoc liên thông tië �ai hoc (v�n b�ng hai) xét tuyên thi sinh �ã có mÙt bäng 

tot nghiÇp �¡i hoc. 
- ThÝi gian hÍc vào các buôi tôi trong tuân ho·c vào ngày thé båy và chç nht.

3. Phát hành và nÙp däng ký dy tuyên 
Ho so phát hành t¡i Trung tâm �ào t¡o và Bôi duong Truòng �ai hÍc Nha Trang 

s 02 Nguy�n �inh Chiêu, Tp. Nha Trang, tinh Khánh Hòa-�iÇn thoai: 0258.2220913. 

4. Thoi gian tuyên sinh 

Trung tâm �ào t¡o và Bôi duõng Truong D¡i hÍc Nha Trang tó chérc tuyên sinh 

liên tuc trong n�m. Khi �ù sô lugng mo lóp, Trung tâm së thông báo �ên các thí sinh 

trúng tuyên. 

Noi nhân: 
- Luu VT, �TBD.
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