Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh và "Tiếp sức đến trường"
Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) thông báo tuyển sinh hệ trung cấp, cao đẳng
(xét tuyển, không thi), cùng nhiều quyền lợi miễn, giảm học phí và cơ hội nhận học
bổng dành cho HS-SV trúng tuyển vào trường trong năm học 2018.
Ngành nghề tuyển sinh:
Hệ Trung cấp: Hàn
Hệ Cao đẳng: Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Sửa chữa thiết bị
chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí
Thời gian đào tạo và học phí: Hệ Cao đẳng đào tạo 2,5 năm, học phí 7.700.000
đồng/năm học/học viên (riêng ngành Sửa chữa thiết bị chế biến Dầu khí được Nhà
nước hỗ trợ 70% học phí). Hệ Trung cấp đào tạo 1 năm, học phí 6.700.000
đồng/năm học/học viên (riêng ngành Hàn được Nhà nước hỗ trợ 70% học phí).
Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 07/2018 đến 31/12/2018
Quyền lợi học tại trường: HS-SV ở ký túc xá miễn phí (6 người/phòng). Được
nhận học bổng các mức 480 nghìn đồng/tháng, 580 nghìn đồng/tháng và 680 nghìn
đồng/tháng cho học sinh khá, giỏi và xuất sắc. Được học tiếng Anh theo định
hướng TOEIC miễn phí (420 giờ) đối với trình độ Cao đẳng. Được giới thiệu việc
làm miễn phí sau khi tốt nghiệp và có nhiều cơ hội học liên thông lên các trường
Đại học.
Bên cạnh đó, PVMTC có chương trình xét trao tặng học bổng “Tiếp sức đến
trường”. Theo đó, miễn học phí toàn khóa học cho học viên hệ Trung cấp; miễn 1
năm học phí cho học viên hệ Cao đẳng. Điều kiện để xét trao tặng học bổng là học
sinh của hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình nghèo/cận nghèo (Có giấy
chứng nhận của Xã/Phường/Thị trấn nơi học sinh thường trú). Thời gian nhận hồ
sơ đăng ký xét học bổng đến hết ngày 31/08/2018.
Hồ sơ gồm có: Phiếu đăng ký tuyển sinh Download mẫu phiếu đang ký tại đây:
phieudky Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc giấy chứng nhận tốt
nghiệp). Bản sao học bạ Trung học phổ thông. 01 phong bì ghi rõ tên, điện thoại và
địa chỉ người nhận. Bản gốc giấy chứng nhận gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc
bản phô tô công chứng sổ hộ nghèo/cận nghèo.

Hình thức tuyển: Xét trúng tuyển tất cả các hồ sơ hợp lệ.
Địa điểm học tập: Cơ sở Bà Rịa - Trường CĐ Dầu khí - P. Long Toàn - TP. Bà
Rịa
Đăng ký tuyển sinh: Thí sinh có thể chọn một trong các phương thức đăng ký
tuyển sinh, cụ thể như sau: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của
trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, phòng 305, tòa nhà 9 tầng. Số 43, đường 30/4,
phường 9, TP Vũng Tàu.
Đăng ký dự tuyển sinh trực tuyến trên Website của Trường theo link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffGsahpA3pcppvvbiVbC6NuB5pJJA
pM0SDfwxecF2qZ1y0zQ/viewform
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Tại Vũng Tàu: Phòng Đào tạo – Văn phòng Tuyển sinh, Tầng 1, tòa nhà 9 tầng, trụ
sở Vũng Tàu (Số 43, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu); SĐT: 02543.590.252;
0912.568.191)
Tại Bà Rịa: Phòng Đào tạo – Văn Phòng tuyển sinh, Tầng 1, Tòa nhà 9 tầng (Số
762 đường CMT8, phường Long Toàn; SĐT: 02543.590.252; 0983.134.724)
Các thông tin chi tiết về tuyển sinh liên tục được cập nhật tại website và
facebook của Trường:
http://www.pvmtc.com.vn https://www.facebook.com/pvmtc/

