Sở GD – ðT Khánh Hòa
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012
Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.000 học sinh.
Ngành ñào tạo và tiêu chí xét tuyển – Mã trường: 4101
STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
Xét tuyển môn Toán, Sinh (ñiểm thi tốt nghiệp
1
Lâm nghiệp
01
hoặc học bạ lớp 12 THPT, BTTHPT)
Xét tuyển môn Toán, Lý (ñiểm thi tốt nghiệp
2
Tin học
02
hoặc học bạ lớp 12 THPT, BTTHPT)
3
Kế toán
03
Xét tuyển môn Toán, Văn (ñiểm thi tốt nghiệp
học bạ lớp 12 THPT, BTTHPT)
4
Tài chính – Ngân hàng
04
Xét tuyển môn Toán, Văn (ñiểm Học bạ lớp 9
5
Kế toán (Hệ tuyển THCS)
05
ñối với thí sinh tốt nghiệp THCS)
 Ngoài ra, nhà trường còn xét tuyển các thí sinh thi hỏng tốt nghiệp THPT, BTTHPT (lấy ñiểm học bạ
lớp 12 ñể xét tuyển); thí sinh có ñiểm thi tuyển Cð, ðH năm 2012
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
ðối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp từ THCS trở lên
Thời gian ñào tạo: Từ 01 ñến 03 năm (ty theo ñối tượng)
ðịa ñiểm nộp hồ sơ: Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa.
Nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3 ñến ngày 28/9/2012.
Ngày xét tuyển: 30/7; 30/8 và 30/9 (Thí sinh nộp hồ sơ sớm sẽ ñược ưu tiên xét học phí thuộc diện trong
ngân sách)
Học bổng – Học phí:
 Học bổng: Học sinh khá, giỏi ñược xét cấp học bổng theo chế ñộ hiện hành.
 Học phí (ñối tượng thuộc KV2NT):
 Diện trong ngân sách: 900.000 ñồng/HK; Diện ngoài ngân sách: 1.400.000 ñồng/HK
 Học sinh thuộc diện ưu tiên ñược miễn giảm học phí.
Liên kết – liên thông:
 Liên kết với Trường ðại học Xây dựng Miền Trung tuyển sinh ngành Xây dựng Dân dụng – Công
nghiệp.
 Ngoài ra, Trường còn liên kết với các trường ñại học ñào tạo liên thông từ trung cấp lên cao ñẳng,
ñại học ñối với các ngành của Trường ñào tạo.
Các thông tin khác:
 Người học ñược hoãn nghĩa vụ quân sự; vay vốn hỗ trợ học tập; miễn giảm vé xe buýt…
 Có ký túc xá cho học sinh xa nhà.
 Theo chủ trương của Bộ GD-ðT v UBND tỉnh Khánh Hòa, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa sẽ
ñược nâng cấp lên ðại học Khánh Hòa vào năm 2013.
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