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Kon Tum, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh,
đào tạo Đại học bằng thứ 2 và liên thông từ Trung cấp,
Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2021
Căn cứ Công văn số 1393/UBND-KGVX ngày 04/5/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương phối hợp liên kết đào tạo đại học.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Nha
Trang tổ chức tuyển sinh, đào tạo Đại học bằng thứ hai và liên thông Đại học, hệ
không tập trung, với các thông tin cụ thể như sau:
1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo
TT

Ngành tuyển sinh và đào tạo

Loại hình đào
tạo/Thời gian đào tạo

1.

Kế toán

2.

Tài chính ngân hàng

3.

Quản trị du lịch lữ hành

4.

Ngôn ngữ Anh

5.

Kỹ thuật ô tô

Đại học bằng thứ hai
(2 năm)

6.

Công nghệ thực phẩm

Đại học liên thông từ
trung cấp (2,5 năm)

7.

Nuôi trồng thủy sản

8.

Kỹ thuật cơ khí

Đại học liên thông từ
Cao đẳng (1,5 năm)

9.

Công nghệ thông tin

Hệ đào
tạo

Không
tập trung

10. Kỹ thuật điện
11. Công nghệ kỹ thuật nhiệt
2. Đối tượng dự tuyển
- Hệ liên thông Đại học xét tuyển với thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung
cấp, Cao đẳng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh
đào tạo liên thông.
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- Hệ đại học bằng thứ hai xét tuyển đối với thí sinh đã có một bằng Đại
học.
3. Thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển
- Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày có thông báo.
- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển đợt 1 tháng 11/2021 – Đợt 2 tháng
12/2021.
- Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/1 thí sinh.
- Học phí theo quy định của Trường Đại học Nha Trang, được thông báo
cụ thể từng kỳ học, năm học.
4. Địa điểm học
Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum - Địa chỉ: Số 14 Ngụy Như
Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
5. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển
- Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Trường Đại học Nha Trang, phát hành và
thu nhận tại: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn hàng, thuộc Trường Cao
đẳng Cộng đồng Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 347 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại liên hệ: 02603. 864.929; Di động 0967.318.201
- Website: ktcc.edu.vn
- Fanpage: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
- Email: bophantiepnhanvatraketquadh@gmail.com
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị,
cá nhân quan tâm phổ biến rộng rãi, để người có nhu cầu biết và đăng ký học
tập.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Công ty, Doanh nghiệp;
- Ban Giám hiệu nhà trường;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: VT, ĐT.
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