THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG
NĂM 2018
Năm 2018, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức xét tuyển 100%
chỉ tiêu căn cứ vào điểm học bạ 3 năm THPT (xét tổng điểm trung bình 6 học kỳ
các môn theo khối đăng ký xét tuyển) cho tất cả các ngành đào tạo cao đẳng.
Các ngành đào tạo Cao đẳng gồm: - Mã trường: CDT5301- Chỉ tiêu: 360

Khối xét tuyển:
Khối A00: Toán, Lý, Hóa
Khối A01: Toán, Lý, Tiếng anh
Khối B00: Toán, Hóa, Sinh
Khối D01: Toán, Văn, Tiếng anh
Tiêu chí xét tuyển:
Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;
Tiêu chí 2: Phải đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế
tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành.
Nguyên tắc xét tuyển:
Chỉ xét tuyển thí sinh đạt 2 tiêu chí nêu trên, xét tuyển theo nguyên tắc lấy
điểm xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Chế độ ưu tiên:
Thực hiện điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh trung cấp,
cao đẳng hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điểm xét tuyển:
ĐXT = TBM 1 + TBM 2 +TBM 3 + ĐƯT
Trong đó:
- ĐXT: Điểm xét tuyển;
- TBM 1, TBM 2, TBM 3 là điểm trung bình 6 học kỳ (học kỳ 1, 2 của lớp 10,
lớp 11 và lớp 12) các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của các ngành trong trường;
Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Chăn nuôi (chọn khối A dự tuyển:
Toán - Lý - Hóa) thì cách tính điểm trung bình như sau:
 Điểm TB Toán =[HKI + HKII (Lớp 10) + HKI + HKII (lớp 11) + HKI +
HKII (lớp 12)] / 6
 Điểm TB Lý, Hóa: cách tính tương tự như trên.
Điểm xét tuyển = Điểm TB Toán + Điểm TB Lý + Điểm TB Hóa + Điểm ƯT
Lưu ý: Thí sinh nên chọn khối có tổng điểm TB cao nhất để đăng ký dự tuyển.
- Điểm ƯT: là tổng Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được xác định
đúng theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành do Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa
hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp
là 0,5 (nửa điểm).
Nguồn tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam
Bộ (có bán tại Trường hoặc tải tại đây).
- 01 bản photo học bạ THPT (có công chứng).
- 01 bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT
tạm thời (nếu học sinh tốt nghiệp năm hiện tại) (có công chứng).
- 01 bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên có công chứng (nếu có) theo quy định
chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường, qua đường bưu điện theo
hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký trực tuyến trên Website của trường.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: (dự kiến)
 Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, gửi phát nhanh qua đường bưu
điện đến Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến
trên Website của trường từ ngày 02/01/2018 đến 29/6/2018.

 Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, gửi phát nhanh qua đường bưu
điện đến Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến
Website của trường từ ngày 02/7/2018 đến 31/7/2018.
 Đợt 3: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, gửi phát nhanh qua đường bưu
điện đến Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến
Website của trường từ ngày 01/8/2018 đến 31/8/2018.
 Đợt 4: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, gửi phát nhanh qua đường bưu
điện đến Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến
Website của trường từ ngày 03/9/2018 đến 28/9/2018.
Nếu chưa đủ chỉ tiêu trường có thể kéo dài đợt tuyển sinh đến 31/12/2018 theo
quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học liên thông lên Đại học theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Sinh viên được vay vốn ngân hàng chính sách, được miễn giảm học phí theo
qui định hiện hành. Sinh viên được ở nội trú tại ký túc xá (đảm bảo 100% đủ chỗ nội
trú cho người học) và hưởng một số trợ cấp khác.
- Sinh viên học ngành Bảo vệ thực vật, Công trình thủy được giảm 70% học
phí.
- Hàng năm nhà trường xét cấp học bổng dành cho sinh viên đạt loại khá trở
lên và học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo vượt khó học tốt.
Địa chỉ liên lạc:
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