BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
Cơ sở Việt Trì: Số 9, Đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210)3827305; (0210)3848636;
Website: www.vui.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1200 chỉ tiêu
2. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức
 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 có tổng điểm kết quả thi của 3
môn thi trong tổ hợp các môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Nhà trường sẽ
công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo từng đợt xét tuyển.
 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:
Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2018 hoặc tốt nghiệp THPT năm 2017 trở về trước,
xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn học theo tổ hợp môn đăng ký
xét tuyển. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành. Điểm xét
trúng tuyển lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các nhóm ngành. 3. Các ngành đào tạo, tổ hợp
các môn xét tuyển và chỉ tuyển xét tuyển

1. Ngành Hóa học (chuyên ngành Hóa phân tích)

Mã
ngành
7440112

Chỉ
tiêu
100

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

7510401

170

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

7510406

80

4. Ngành Công nghệ Sinh học

7420201

50

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

7510201

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

7510301

7 . Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa

7510303

8. Ngành Công nghệ Thông tin

7480201

-Toán, Lý, Hóa;
-Toán, Lý, Anh;
Hóa,
100 -Toán,
Sinh; Toán, Văn,
80 Anh.
150

9. Ngành Kế toán

7340301

120

10. Ngành Quản trị kinh doanh

7340101

120

Các ngành đào tạo đại học

Tổ hợp các môn
xét tuyển

130

-Toán, Văn, Anh;
11. Ngành Ngôn ngữ Anh

7220201

100

Văn, Anh, Sử; Toán, Lý, Anh;
-Toán, Hóa, Anh.

4. Hồ sơ, thời gian và hình thức xét tuyển
4.1. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển đợt 1 cùng với hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia; các
đợt xét tuyển bổ sung thí sinh nộp Phiếu đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển trực tiếp tại trường
hoặc qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc bằng phương
thức trực tuyến (online).
4.2. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
a. Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Đại học công nghiệp Việt Trì);
- Học bạ THPT (bản sao hợp lệ);
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao hợp lệ) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
nếu tốt nghiệp năm 2018;
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 01 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
b. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 15/3/2018 đến 30/10/2018
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online tại website:
tuyensinh.vui.edu.vn thí sinh trúng tuyển khi nhập học phải nộp đầy đủ hồ
sơ theo đúng quy định.
5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn - Phường Tiên Cát - TP.Việt Trì - Phú Thọ.
Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ.
•

Hotline: 02103.827305; 02103.848636; 0989.323383; 0979.703666

•

Địa chỉ website: www.vui.edu.vn

•

Địa chỉ facebook: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (VUI)

Mọi chi tiết liên quan đến công tác tuyển sinh xin liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Hợp tác đào
tạo - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, điện thoại: 02103.827305 hoặc xem trên website:
www.vui.edu.vn

