UBND TỈNH VĨNH LONG
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG
Đợt xét tuyển: .............
Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………
Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):
Diện "Ưu tiên xét tuyển":
Đối tượng:
Loại giải, huy chương:
Môn đoạt giải: …………………………………………………………………………………
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:……… …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:………… ……………Email: …………………………………………………..
Chế độ ưu tiên:

Khu vực tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:
Đăng ký xét tuyển vào:
Mã trường

C

K V Tên trường: Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
Ngành

TT

Mã ngành

1

Kế toán doanh nghiệp

6340302

2

Tài chính doanh nghiệp

6340201

3

Tài chính ngân hàng

6340202

4

Quản trị kinh doanh

6340114

5

Marketing

6340135

6

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

6810101

7

Công nghệ thông tin

6480201

8

Tin học văn phòng

6480204

Đánh dấu X vào
Ngành chọn

Thứ tự ưu tiên
xét tuyển

(thí sinh xem phụ lục mặt sau để biết thêm thông tin xét tuyển)
Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:
Mã trường

Tên trường: ……………………………………………..
..........., ngày
tháng
năm 2017
Người Đăng Ký

LỢI ÍCH KHI HỌC TẬP
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
1. Được học liên thông lên Đại học theo hệ Chính quy hoặc hệ Vừa làm vừa học.
2. Học phí, học bổng: Là trường công lập thu học phí theo nghị quyết của HĐND, SV được
miễn giảm học phí theo đối tượng quy đinh và được xét cấp học bổng theo học kỳ, đối với
SV có học lực Khá trở lên.
3. Chương trình học tập: Chương trình tiên tiến, giáo trình hiện đại, nội dung cập nhật, phù
hợp với yêu cầu thực tiễn, sinh viên sau tốt nghiệp đáp ứng ngay nhu cầu việc làm.
4. Đội ngũ giảng viên: Tâm huyết, tâm lý, trách nhiệm, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm,
thân thiện.
5. Anh ngữ: Được học chương trình tiếng Anh theo khung năng lục ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam, sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng sử dụng Anh ngữ thông thạo trong
giao tiếp.
6. Tin học: Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm ứng dụng.
7. Kỹ năng mềm: Kỹ năng mềm được rèn luyện trong chương trình chính khóa, ngoại khóa
thông qua hoạt động của các câu lạc bộ kỹ năng của nhà trường (Ca múa nhạc; Thể thao;
Tiếng Anh; Nghiên cứu khoa học; Hoạt động xã hội); các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh
viên.
8. Kết nối giữa nhà trường và gia đình: Luôn được duy trì để đồng hành trong giáo dục và
hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.
9. Các điều kiện khác:
* Thư viện cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập.
* Hệ thống Wifi miễn phí phủ sóng toàn trường và ký túc xá.
10. Việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường: Nhà trường ký kết đào tạo – nghiên cứu khoa
học – sử dụng nhân lực với trên 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và khu vực lân
cận. Các doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp ra trường. Ngày tốt
nghiệp: tổ chức ngày hội việc làm để tuyển dụng SV tốt nghiệp.

MỨC HỌC PHÍ – LỆ PHÍ NĂM HỌC 2016-2017
1.Học phí: (Trường CĐ KTTC Vĩnh Long là trường công lập – thu học phí theo nghị quyết của
HĐND tỉnh Vĩnh Long).
- Khối kinh tế:
+ Hộ khẩu tỉnh Vĩnh Long (theo chỉ tiêu ngân sách): 145.000 đồng/tín chỉ
+ Hộ khẩu ngoài tỉnh Vĩnh Long:
190.000 đồng/tín chỉ
- Khối kỹ thuật, công nghệ
+ Hộ khẩu tỉnh Vĩnh Long (theo chỉ tiêu ngân sách): 170.000 đồng/tín chỉ
+ Hộ khẩu ngoài tỉnh Vĩnh Long:
220.000 đồng/tín chỉ
2. Lệ phí Ký túc xá: (Vệ sinh khép kín, phòng có Tivi, máy quạt, wifi. Lệ phí không bao gồm
điện, nước)
+ Đăng ký theo học kỳ (5 tháng): 640.000 đồng/học kỳ/người
+ Đăng ký theo tháng: 160.000 đồng/tháng/người.
 Giảm 50% mức thu năm học thứ nhất đối với tân HSSV

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 1B, Nguyễn Trung Trực Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long.
Hotline: 0703.823.443 hoặc 0907.799.047 ( gặp Ms Hương )
Đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: tructuyen.vcef.edu.vn- facebook.com/tuyensinhckv

