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BQ GIÂo DUC VÀ EÀO TAO

TRIJÙNG EAI HOC GTVT
CQNG nÔa xÂ ugr cHÛ NGHIA vrpr NAM

EQc lap - Tq do - H4nh phric

stlû{ IrB-EHGTVT Hà Nai , ngày ,1ô thdng oLndm 2015

THÔNG BÂO
V/v: Xét tuyén nghiên cfcu sinh ndm 2015

Càn cri Thông tu sô }5|2}I21TT-BGDDT ngày 1510212012 cuaBQ truông 1lô Giâo

dqc và Eào t4o vè viêc sùa dôi, bô sung mQt sô dièu cùa Quy ché dào t4o trinh dQ tién si

ban hành kèrn theo Thông tu sô |}I2}}9ITT-BGDET ngày 07 thâng 5 nàrn 2009 cùa Bô

truông BQ Giâo dgc và Dào tpo.

Truô'ng D4i hgc Giao thông Vân tâi tô chric xét tuyén nghiôn criu sinh (NCS) nàrn

2015 nhrr sau:

l. Hinh thrftc và thùi gian clào t4o:
- Hinh thric dào t4o: không tflp trung.

- Thùi gian dào t?o: 4 nàrn.

(Danh mqc và mâ s6 chuyên ngành dào t4o c6 phg lpc kèrn theo).

2. Dièu kiÇn và Hà so dç tuyên:
2.1. Don xin dç tuyén và Phiéu dç tuyén.

Ban sao hçp lç câc giây ô tuyén {rng Uô ntriçm troac hçp dàng dai hæ (nêu cô).

2.2.P,ân sao công chring bàng và bâng diém dai hqc hÇ chinh quy lopi khâ trô lên

ngành phù hqp vôi ngành dàng ky dç tuyén (kèm theo bân chinh) néu chua cô bàng thac

si.

Bân sao công chrîng bàng và bâng diém dào tpo trinh dô thac si phù hgp vôi chuyên

ngành dàng ky dg tuyén (kèrn theo bân chinh).

2.3. C6 mQt bài luân vè dç dinh nghiên criu.

2.4. C6 hai thu giôi thiÇu cùa hai nhà khoa hgc cô chric danh khoa hgc nhu giâo su.

phô giâo su hoflc hqc vi tién si cùng chuyên ngành...

2.5. Yèu càu vè ngo4i ngûr cria nguùi dç tuyén:

Nguùi dç tuyén phài cô rnôt trong câc chrîng chi hopc vàn bàng ngo4i ngû sau dây:

a) Chrmg chi trinh dQ ngo4i ngû tucmg duong câp dQ B1 hoâc bàc316 trô lên theo

Khung tham khâo Châu Âu chung vè ngogi ngû, trong thôi hgn 2 nâmtfnh dén ngày dç tuyén

nghiên cûu sinh, do mQt trung târn khâo thi quôc té cô thâm quyèn ho{c môt truùng d4i hoc

trong nuôc dào t4o ngành ngopi ngû tuong img trinh dô dai h9c câp;

b) i]àng tôt nghiÇp dai hqc ho4c bàng th4c si dugc dào t4o ô nuôc ngoài;

c) Bàng tôt nghiêp dai hqc ngành ngo4i ngû.

2.6. C6 cam két thqc hiên nghia vu tài chïnh OOi vOi quâ trinh dào tao.,.,-



a

2.7. Glây chring nh?n 
'Jù 

sric khoe dé hgc tpp, nghiên crîu cria môt bênh viÇn da khoa câp

qufnhuçntrôlên.
2.8. Bôn (0a) ânh cô 3x4 và phong bi dân tem ghi rô dia chi, diÇn tho4i liên hÇ.

gIà so chl tuyên theo màu ct)a Nhà traàng, không giâi quyû cdc tradng hqp hà so thiéQ.

3. Ké ho4ch xét tuyén:
- Thùi gian phât hành hô so: Tir ngày c6 thông bâo.

- Eia diém nhân hà so: Phông Khâo thi và dâm bâo chât lucpg dào tpo - Truô'ng

Eai hqc Giao thông Vfln tâi
- Ké hoach xét tuyén:

Dqr 1: + Thùi gian nhfln hô so: Tri ngày 0ll4l20l5 dén ngày 171412015.

+ Xét tuyén: Dg kién thâng 5 nàrn 2015 (ngày chinh thri'c së thông bâo sau).

+ Thông bâokétquâ xét tuyén: thëng612015.

+ Thô'i gian nhâp truùng: thâng 612015.

Do.t 2: + ThÙi gian nhfln hô so: Tir ngày l2ll0l20l5 dén ngày 30/10 12015.
- +-Xét uyén: Dç kién thâng 11 nàm 2015 (ngày chinh thric së thông bâo sau).

+ 'fhông bâo két quâ xét tuyén: thâng 1212015.

+ Thèri gian nhâp truùng: thâng 1212015.

- Clii tiêu tuyén sinh së thông bâo tru6c khi xét tuyén.

Dla cltî liên hQ:

- Tqi Hà Nôi; Phông Khâo thi và dâm bâo chât laqng dào tqo, Phông 205 nhà A9,

Traùng Dqi hçc Giao thông Vqn tâi (Sô 3 phé Càu Giây, phaàng Ldng Thuqng, qttQrt

Eiing Ea, TP. Hà Nôù. Diên thoqi: 04.37606352. website: http://wwrv.r-rtc.eclu.vn.

- Tqi TP Hà Chi Minh: Ban Khâo thivà dâm bâo chât laqng, Traà'ng Eqi hçc Giao

thông Vqn tâi - Co sô II (sô 450 Lê Vàn ViQt, PhaÙng Tàng Nhon Phû A, Quqn 9, TP

HCM). Eiên thoqî: 08.37307I I20./.r;:

U TRUôNG

No'i nlrQn:
- Câc Bô, UBND tïnh (TP);
- Co- sô'lI;
- duatin@moet.edu.vt-t;
- Luu HCTH, KTEBCLET.

PGS.TS. Nguyên Ngoc Long

K/T HIL,U TRUONG
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P}IU LIJC:
DANII MUC CÂC CHUYÊN NCÀNH XÉT TUYEN NGHIÊN CTJU SINH

NÀM 201s cûA TRrtùNG DAr Hec crAo rHôNG v4irr rÂl
(kèm theo Thông bdo sd i! { tfn-DHGTVT ngày,ra thdng êZ_nàm 201 J)

L'1.ên và mâ sô câc ngành tuyên sinh Tên và mâ s6 câc chuyên ngành tuyén sinh

TT 'fên ngành Mâ sii TT Tên chuyên ngành Mâ sô

K! thuât xây
dung công trinh

giao thông
62.58.02.05

1 Xây dqng duùng ôtô và
duùne thanh phô 62.58.02.0s.01

2 Xây dune duùns sât 62.58.02.05.02
-1 Xây dune câu hâm 62.58.02.05.03
4 Dia k! thuât xây dung 62.58.02.0s 04

l2
K! thuât xây

tlgng công trinh

-daq_bre!-

62.58.02.06
5

Xây dung công trinh dàc
biêt 62.58.02.06.A1

J Co k! thuât 62.52.01.01
6 C<r hoc chât ràn 62.52.0L 01.01
7 Co hoc kV thuât 62.52.01.01.02

4
K! thuât co khi

dQng lgc 62.52.0t.16

8 K! thuflt mây và thiêt bi
xây d1mg, nâng chuyén

62.52.01.16.01

9 Khai thâc, bâo tri thiêt bi
xây dung, nâng chuyén

62.52.01.16.02

10 KV thuât ô tô - mây kéo 62.52.01.16.03
11 Khai thâc, bâo tri ô tô -

mâY kéo
62.52.01.16.04

l2 K! thu{t dâu mây xe lùa -
toa xe

62.52.01.16.0s

13 Khai thâc, bâo tri dâu mây
xe lùa - toa xe

62.52.01.16.06

5

K! thu{t diêu
ktrién và tg

-4snglge-

62.52.02.t6
t4

Tq dông h6a 62.52.02.16.01

62.58 0'l 02 0li,i Quân lyÆ{
_^ dgng

62.58.03.02
15

Kinh té xây dung

ti
I

-l

Tô chric và'
., i,

quan ty van tal
62.84.01.03

l6 Tô chirc và quân l,l vân tâi 62.84.01.03.01
t7 Khai thâc vân tâi 62.84.01.æ.A2



Be clÂo DUC vÀ pÀo rao
rnûÔt..lc EAr Érgc crvr

ceNG Hôa xÂ ugr cHû Ncnïa vrEr NAM
DQc l$p - Tç do - H4nh phric

v--t--/

s6 /j6 /TB-EHGTVT Hà Nôi , ngày tt? thdng *ndm 2015

THONG BAO
V/v: Xét myén nghiên crhu sinh trong nuoc theo Dè tin 911 nùm 2015

Càn cri Quyét dfnh sô 911/QE-TTg ngày 171612010 cria Thri tuông Chinh phir vè
viÇc phê duyÇt Oè an Eào tpo giâng viên c6 trinh dQ tién sT cho câc truùng dai hoc, cao
dâng giai do4n 2010 -2020 (gqi tât là Eè ân 911);

Càn crî Thông tu sô 3S|}}I}1TT-BGDET ngày I2ll0l20l2 cria BQ truông Bô Giâo
dpc và Dào t4o vè viÇc ban hành Quy tlinh Dào t4o trïnh dQ tién si theo Eè ân "Dào tao
giâng viên c6 trinh dQ tién sT cho câc truùng dai hoc, cao dâng giai doan 2010^2020"
dugc phê duyÇt tai Quyét dinh sô 911/QD-TTg ngày 171612010 cria Thû tuông Chinh
phri;

Càn cri Quyét dinh sô 5339/QD-BGDET ngày 2511012011 cùa BQ truông Bô Giâo
dpc và Eào tpo vè viêc giao nhiÇm vU dào t4o trinh dô tién sT theo "Eè ân dào t4o giâng
viên c6 trinh dq tién sT cho câc truùng dpi hgc, cao dâng giai dopn 2010-2020".

Truông D4i h9c Giao thông Vân tâi thông bâo tô chrîc xét tuyén nghiên cri'u sinh
(NCS) trong nu6c theo Dè ân9ll nàrn 2015 nhu sau:

1. Thùi gian, hinh thÉc dào t4o và chi tiêu xét tuyôn:
1.1. Thô'i gian dào t1o: 4 nàm (ké câ 3 dén 6 thâttgdi thuc tâp ô nuôc ngoài).
1.2. Hinh thûc dào tpo: không tflp trung.
(Danh muc và mâ sô chuyên ngành dào t4o cô phu luc kèm tlieo).

2.Diituqng tuyên sinh:
2.1. Giângviên (biên ché hoflc hqp dèng) cûa câc dai hoc, hoc viên, truùng dai hoc

.-J
va cao dang trong ca nuOc.

2.2. Nghiên cûu viên (biên ché ho4c hop dèng) cûa câc ViÇn nghiên cri'u khoa hoc,
rihûng nguùi cô nàng lçc và trinh dQ chuyên môn giôi dang làm viêc ngoài nhà truô'ng,
cô nguyÇn vQng và cam két làm giâng viên t4i câc truùng d4i hgc, cao dâng sau khi duo-c

dào t4o (cô công vàn cù di dU tuyén cùa truùng noi ky hop dàng cam két tuyén dung làrn

giâng viên).
2.3. Nguùi môi tôt nghiÇp dpi hqc hÇ chinh quy ho4c th4c si (trong vông 12 thâng

tûih dén ngày dç tuyén), cô nguyÇn vgng và cam két trô thành giângviên truùng d4i hgc,

cao dâng sau khi duoc dào t4o (cô công vàn cu di dU tuyiSn cria truùng noi ky hop dông
carn két tuyén dung làrn giâng viên).

2.4.Không quâ 45 tuôi tinh theo nàm dàng ky dU tuyén.

3. Dièu kiÇn và Hô so dg tuyén:
3.1. Eon xin du tuyén và Phiéu dç tuyén.

3.z.Bir;sao hçp 1Ç câc giây tùtuyén dung, bô nhiÇm hoflc hqp dông dài han hoàc công vàn
A,

cù di dg tuyên cùa truông noi ky h-o. p dông carn kêt tuyên dUng làm giàng viên.
3.3. Bân sao công chring bàng và bâng diém dai hoc hÇ chfnh quy loai khâ trô lên

ngành phù h-op vôi ngành dâng lry dç tuyén (kèm theo bân chfnh) néu chua cô bàng thac

si.

Bân sao công chring bàng và bâng diêm dào tao trinh dô thac si phù hqp vôi chuyôn
ngành dàng ky dg tuyén ftèrr theo bân chinh).

3.4. Cô môt bài luân vè dU dinh nghiên cri'uii



-

3.5. Cô hai thu giô'i thiÇu cria hai nhà khoa hoc cô chric danh khoa hoc nhu giâo su,
phô giâo su hoflc hqc vi tién si cùng chuyên ngành...

3.6. Yêu càu vè ngo4i ngû cùa nguùi dç tuyén:
Nguùi dç tuyén phâi c6 môt trong câc chring chi ho{c vàn bàng ngo4i ngû sau dây:
a) Chring chi trinh dQ ngo4i ngû tu'ong duong câp dQ 81 ho{c bqc316 trô lôn theo

Khung tham khâo Châu Âu chung vè ngopi ngû, trong thùi h4n 2 nântinh dén ngày dir tuyén
nghiên cûu sinh, do rnQt trung tâm ktrâo thi quôc té cô thâm quyèn hoëc môt truông d4i hgc
trong nuôc dào t4o ngành ngo4i ngù tuong img trinh dô dai hgc câp;

b) Bàng tôt nghiQp d4i hgc ho4c bàng thac si duoc dào t4o ô nuôc ngoài;

c) Bàng tôt nghiÇp dai hçc ngành ngopi ngû.

3.7. Cô cam két thuc hiên nghia vU tài chinh COi vOi quâ trinh dào t4o.

3.S. Giây chimg nhân dù sûc khoé dé h9c tâp, nghiên crîu cria môt bênh viÇn da ktroa câp

qu{n huyÇn tô lên.

3.9. Bôn (0a) ânh cû 3x4 và phong bi dân tem ghi rô dia chi, diÇn thoai liên hÇ.

(Hà so ù,1myén theo màu cûa Nhà traàng, không giâi quyù cdc tradng ho;p hà so thiêu).
4.Két ho4ch xét tuyên:

- Thùi gian phât hành hà so: Ttr ngày cô thông bâo.

- Dia diém nhfln hà so: Phông Khâo thi và dâm bâo chât lugng dào t4o - Truô'ng

Dai hqc Giao thông Vfln tâi
- Ké hopch xét tuyén:

Dqt 1: + Thùi gian nhQn hà so: Tir ngày 0Il4l20l5 dén ngày 171412015.

+ Xét tuyén: Dg kién thâng5 nàm 2015 (ngày chinh thric së thông bâo sau).

+ Thông bâo két quâ xét tuyên: thâng 612015.

+ Thùi gian nhpp truùng: thang6l20t5.
Dqt2: + Thùi gian nhfln hô so: Tir ngày 1211012015 dén ngày 30/1012015.

+ Xét tuyén: Dg kién thâng 11 nàm 2015 (ngày chinh thilc së thông bâo sau).

+ Thông bâo két quâ xét myén: thâng 1212015.

+ Thùi gian nhflp tnrùng: thâng 1212015.

- Chï tiêu tuyén sinh së thông bâo truôc khi xét tuyén.

Dla cltî liên ltp:
- Tqi Hà Nôi; Phàng Khâo tl'rî và dânt bâo chât tuqng dào tao, Phông 205 nhà A9,

Truàng Dqi hpc Giao thông Vqn titi (Sô 3 phii Càu Giây, phaô'ng Lang Tlu,rong, c1uân

DdngDa, TP. Hà Nai) Diênthoqi: 04.37606352. website: http://rvrvr.v.utc.edu.r,n.

- Trli TP Hà Chi Minh: Ban Khâo thi và dânt bâo chât laqng, Truà'ng Dqi hoc Giao

thông Vqn tài - Co sô II (sii 450 Lê Vdn ViQt, Phuàng Tàng Nhon Phli A, QuÇtn 9, TP

HCM). DiQn thoÇti: 08. 37 307 I 1 20./...

Noi nltQn:
- Câc BQ, UBND tînh (TP);
- Co'sô'II;
- dr:atin@rnoet.edu.vn ;

: Lur.r HCTH, KTDBCLDT.

K/T HrEU TRU'ÔNG

ô HrEu rRUôNG

PGS.TS. Nguyên Ngoc Long
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PHÇ LPC:
DANH MUC CÂC CHUyÊ,U NCÀNrr XÉT TIIYEN NGHrÊN CIJU SrNrr

NÀM 201s rHA,O DÈ ÂN qrr CÛA rnûONG D4.r HQC GIAO THÔNG VÂN rÂr
(kèm theo Thông bao sii /5( /TB-DHGTVT ngàyfA rhcingoL+fàrn 2015)

/c

I
i^

\t't

t,'l'ên và mâ sô câc ngành tuyên sinh Tên và mâ sô câc chuyên ngành tuyén sinh

TT Tên ngành Mâ sii TT Tên chuyên ngành Mâ sii

K! thuat xây
dung công trinh

giao thông
62.58.02.05

I Xây dçng duùng ôtô và
duùne thanh phô 62.s8.02.0s.01

2 Xây dune duùns sàt 62.58.02.0s.02
J Xây dgng câu hâm 62.s8.02.05.03

a.5e.ù.os.o+4 Dia k! thuât xây dung

2

I(! thuflt xây
dçng công trinh

dàc biêt
62.58.02.06

5
Xây dgng công trinh dàc

biêt
62.58.02.06.A1

a
J Co k! thuflt 62.52.0r.0t 6 Co hoc chât ràn 62.52.01.01.01

7 Co hqc ki thuât 62.52.0r.01.02

4
K! thu$t co khi

dQng hJc
62.s2.0r.t6

8 K! thuft mây và thiêt bi
xây d1mg, nâng chuyén

62.52.01.16.01

9 Khai thâc, bâo tri thiêt bi
xây dung, nâng chuyén

62.52.0t.16.02

10 KV thuât ô tô - mây kéo 62.s2.0r.16.03
11 Khai thâc, bào tri ô tô -

mây kéo
62.52.01.16.04

t2 K! thuat dâu mây xe lùa -
toa xe

62.52.01.16.05

13 Khai thâc, bâo tri dâu rnây
xe lùa - toa xe

62.52.01.16.06

5

Ky thuât diêu
khiên và tu
dôns hôa

62.52.02.16
t4

TU dQng hôa 62.52 0216 01

6 Quân lf xây
dirng

62.s8.03.02
l5

Kinh té xây dung 62.58.03.02.01

7
Tô chûc và

quân l;f vân tâi
62.84.01.03

l6 Tô chric và quân lf vân tâi 62.84.01.03.01
T7 Khai thâc vân tâi 62.84.01.03.02
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sQ crÂo puc vÀ oÀo rao
TRÛ0NG DAr Hgc GTVT

cgNG nôa xÂ ugr cnû Ncuia vrFr NAM
EQc lap - T1r do - Hanh phric
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Sô:4 5/-|TB-EHGTVT Hà Nôi , ngày,{ô thângoPnàm 2015

THÔNG BAo
V/v: Xét tuyén nghiên ctîu sinh Dè tin 9I t theo plru'ottg thû'c phéi hqp ntim 2û I S

Càn cri QuVÉt dinh sô 911/QE-TTg ngày 17l6l2UA cùa Thri tuông Chfnh phri vè
viÇc phê duyQt Oè an Eào tao giâng viên cô trinh dô tién si cho câc truùng dai hoc, cao
dâng giai dopn 2010 - 2020 (eqi tât là Eè ân 9tt);

Càn cri Thông tu sô 351}}L}1TT-BGDET ngày 1211012012 cria BQ truông BQ Giâo
dpc và Eào tao vè viÇc ban hành Quy dinh Dào tao trinh dQ tién sî theo Dè ân "Eào tao
giâng viên cô trinh dô tién si cho câc truùng dai hçc, cao dâng giai doan 2010-2020"
dugc phê duyÇt tai Quyét dinh sô 911/QD-TTg ngày 17/612010 cria Thri tuô1g Chinh
phri;

Càn cri Quyét dinh s6 4198/QD-BGDDT ngày 2419/2013 cria BQ truô'ng BQ Giâo
duc và Eào t4o vè viÇc giao nhiêm vg dào tao trinh dô tién si theo "Eè ân dào tao giâng
viên cô trinh dQ tién si cho câc truùng dai hoc, cao dâng giai doan 2010-2020" (Hinh
thûc phôi hcr,p vôi câc co sô dào tpo ô nuôc ngoài - dqt2).

Truùng Eai hqc Giao thông Vân tâi thông bâo tô chric xét tuyén nghiên ciru sinh
(NCS) Oè an 911 theo phuong thrlc phôi hop nàrn 2015 nhrr sau:

1. Thùi gian, hinh thrîc tlào t4o:
1.1. Thùi gian dào tao: tir 3 dén 4 nâm, theo thôa thuân giù'a ccr sô'dào tao trong

nuôc và co sô dào t4o nuôc ngoài nhung tông thôi gian dào t4o ô nuoc ngoài không quâ
50% 6ng thùi gian dào t4o toàn khôa (Danh muc câc co sô dào tao nuôc ngoài xem tai
trang website : http : I lwww.utc.edu.vn).

1.2. Hinh thric dào t4o: tflp trung.
(Danh muc và mâ sô chuyên ngành dào tpo cô phg lUc kèrn rheo).

2.Dôituqng tuyén sinh:
2.1. Giângviên (biên ché hoac hqp dàng) oûa câc dpi hoc, hoc viên, truàng dai hoc

và cao dâng trong câ nuôc.
2.2. Nghiên cûu viên (biên ché ho6c h-q p dông) cûa câc Viên nghiên ciru khoa hoc.

nhùng nguùi cô nàng luc và trinh dQ chuyên môn giôi dang làrn viÇc ngoài nhà rruô'ng,
cô nguyên vqng và cam t<ét tam giâng viên t4i câc truùng dai hoc, cao dâng sau khi cluo-c

dào tgo (cô công vàn cir di dU tuyén cria truùng noi ky h-o. p dàng cam két tuyén dung làrn
giâng viên).

2..3. Nguùi rnôi tôt nghiÇp dai hqc hê chfnh quy ho{c thac si (trong vông I 2 thâng
tinh dén ngày dg tuyén), cô nguyÇn vong và cam két trô thành giàng viôn trr-r'ùng clai ht,..
cao dâng sau khi duoc dào tqo (cô công vàn cù di dU tuyén cria truùng no"i kii ho-p dông
carn két tuyén dUng làrn giângviên).

2.4. Khôn g quâ 45 tuôi tinh theo nàrn dàng ky du tuyén.
3" Dièu kiÇn và Hô so dç tuyén:

3. 1. Eon xin dp tuyén và Phiéu dU tuyén.
3.2.Btnsao hgp lê câc giây tù toyên dqryl, Uô nniem hoàc hqp dông dài hqn ho4c công vàn

cri di du tuyén cria truùng noi ky ho. p dông cam két tuyén dung làm giâng viên.
3.3. Bân sao công chring bàng và bâng diérn dai hqc hÇ chinh quy lo4i khâ trô' lên

ngành phù ho. p vôi ngành dàng ky dg tuyên (kèm theo bân chinh) néu chua cô bàng thac
si. -"'
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Bân sao công chring bàng và bâng diém dào tao trinh dô thac si phù hqp vôi chuyôn

ngành dàng ky dg tuyén (kèm theo bân chinh).
3.4. C6 mQt bài lu4n vè du dinh nghiên criu.

3.5. Cô hai thu giôi thiÇu cûahai nhà khoa hgc c6 chric danh khoa hgc nhu giâo su,

phô giâo su hoàc hqc vi dén si cùng chuyên ngành...
3.6. Yêu càu vè ngo4i ngû cùa nguùi dç tuyén:
Nguùi dç tuyén phâi cô môt trong câc chûng chi ho{c vàn bàng ngo4i ngû sau dây:

a) Chtmg chi trinh dQ ngo4i ngû tucng duong câp dQ 81 hoàc hàc 316 h"ô' lôn tlrco

Khung tharn khâo Châu Âu chung vè ngo4i ngû, trong thùi han 2 nâmtinh dén ngày dç tuyén

nghiên crîu sinh, do mQt trung tâm khâo thi quôc té cô thâm quyèn hoàc mQt truông dAi hqc

trong nuôc dào tpo ngành ngo4i ngû tuong img trinh dô dai hqc câp;

b) Bàng tôt nghiÇp dpi hgc ho4c bàng thpc si duo.'c dào t4o ô nuôc ngoài;
c) Bàng tôt nghiêp dpi hqc ngành ngo4i ngû.
3.7. Cô carn két thUc hiçn nghia vp tài chinh eOi vOi quâ trinh dào tpo.

3.S. Giây chimg nh?n dtr srîc ktroé dé hqc t4p, nghiên criu cria môt bênh viên da khoa câp

quqn huyÇn trô lên.

3.9. Bôn (0a) ânh cô 3x4 và phong bi dân tem ghi rô dia chi, diÇn thoai liên hê.

(Hô so dU tuyên theo mâu cùa Nhà truô'ng, không giâi qrryét cdc traùng hqp hô so'thiéc).
4. Ké ho4ch xét tuyôn:

- Thùi gian phâthành hà so: Tù ngày cô thông bâo.

- Eia diém nhfln hà so: Phông Khâo thi và dâm bâo chât luqng dào tpo - Truô'ng

D4i hqc Giao thông Vpn tâi
- Ké hoach xét tuyén:

Dqt 1 : + Thùi gian nhfln hà so: Tù ngày 011412015 dén ngày 17l4l20l5.
+ Xét tuyén: Dç kién thâng5 nàrn 2015 (ngày chinh thri'c së thông bâo sau).

+ Thông bâo két quâ xét tuyén: thâng 612015.

+ Thùi gian nh4p truùng: thâng612015.

DçtZ: + Thùi gian nhfln hà so: Tù ngày 1211012015 dén ngày 30/1012015.
+ Xét tuyén: DU kién thâng 11 nàrn 2015 (ngày chinh thric së thông bâo sau).

+ Thông bâo két quâ xét tuyén: thâng 1212015.

+ Thùi gian nh4p truông: thâng 1212015.

- Chi tiêu tuyén sinh së thông bâo truôc khi xét tuyén.

Dla clti liên lrQ:

- Tqi Hà Nai; Phông Khâo thi và dânt bào chat lLrq'ng dào tao, Phàng 205 nhà A9,

Truàng Dqi hpc Giao thông Vqn tài (Sô 3 phA Càu Giiiy, phuô'ng Ldng Thuqng, quân

Eting Da, TP. Hà Naù. Diên thoqi: 04.37606352. website: http:i/r.vrvw.utc.edu.vn.

- Tqi TP Hà Chi Minh; Ban Khâo th{ và dâm bâo chât luqng, Truà'ng Dai hoc Giao

thông Vqn tâi - Co so II (sii 450 Lê Vàn Viêt, Phuàng Tàng Nhon Phû. A, QLtqn 9. TP

HCM). Diên thoqi: 08. 37 307 1 1 20./,,,;

IYoi nltQn:
- Câc BQ, UBND tinh (TP);
- Co'sô'II;
- duatin@moet.edu.vn;
- Luu HCTH, KTDBCLDT.
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FEIÇ LÇC:
DANH MUC cÂc cuuvÊN xcÀNH xÉT TUvEN NGHTBN crtu srNH uÈ ÂN qrr
THEO PIIITONG THIC PHÔI EIOP cÛA TRI-TONG DAI HoC GIAO THôNG vÂN TÂI

NÀM 2ol5

(kèm theo Thông bdo s6,l tf /LB-DHGTVT ngày 46 rhdngêL-ndm 2015)

Tên và mâ sô câc ngành tuyên sinh A.Tên và mâ sô câc chuyên ngành tuyên sinh

TT Tên ngành Mâ sif TT Tên chuyên ngành Mâ sô

I
K! thuQt xây

dung công trinh
giao thông

62.58.02.05

I Xây dr,lng duùng ôtô và
duône thành phô 62.s8.02.05.01

2 Xây dune duône sàt 62.s8.02.05.02
J Xâv duns câu hâm 62.58.02.05.03
4 Dia kV thuât xâv duns 62.58.02.05.04

2

K! thuflt xây
dung công trinh

dàc biêt
62.s8.02.06

5
Xây dçng công trinh dàc

biêt
62.58.02.06.01

-) Co k! thuflt 62.52.0t.01
6 Co hoc chât ràn 62.52.01.01.01
1 Co hçc ki thuât 62.52.01.0r.a2

4
K! thuat co khi

dQng lyc
62.52.01.16

8 K! thuQt mây và thiêt bi
xây duns" nâns chuvén

62.52.01.16.01

9 Khai thâc, bâo tri thiêt bi
xây drme, nâng chuyén

62.52.01.16.02

10 KV thuât ô tô - mâv kéo 62.52.0r.16.03
t1 Khai thâc, bào tri ô tô -

mây kéo
62.52.0t.t6.04

12 K! thuflt dâu mây xe lùa -
toa xe

62.52.01 16 0.s

l3 Khai thâc, bâo tri dâu mây
xe lùa - toa xe

62.52.0 r .16.06

5

K! thuflt diêu
khién và ty
dQng hôa

62.52.02.16
14

TU dông hôa 62.52.02.r6.01


