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THÔNG BÁO  

Tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2017 

 
Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học  năm 2017 

như sau: 

1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh 

STT Ngành Chỉ tiêu 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng 120 

2 Kế toán 30 

2. Điều kiện dự thi 

- Là công dân Việt Nam, có bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng đúng ngành đào tạo, 

tương đương hoặc ngành phù hợp nhưng cùng khối ngành đào tạo; 

- Có lý lịch bản thân rõ ràng; 

- Có đủ sức khỏe để học tập; 

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường. 

3. Môn thi và thời gian thi tuyển: 

a. Môn thi tuyển 

STT Ngành Môn thi 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng 

    - Môn 1: Toán cao cấp 

- Môn 2: Sức bền vật liệu 1 

- Môn 3: Cơ học chất lỏng 

                hoặc Kết cấu bê tông cốt thép 

2 Kế toán 

    - Môn 1: Toán cao cấp 

    - Môn 2: Nguyên lý kế toán 

- Môn 3: Kế toán tài chính 

b. Thời gian thi tuyển: Các ngày 25, 26 tháng 11 năm 2017 

c. Hồ sơ gồm:  

- Phiếu đăng ký tuyển sinh liên thông (theo mẫu quy định của Nhà trường); 

- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- 4 ảnh 4x6 . 

4. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức học ôn 

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 21/08/2017- 10/11/2017; 

- Tổ chức ôn tập: Dự kiến từ ngày 15/10/2017-15/11/2017 (thí sinh có nguyện vọng học 

ôn tập  đăng ký trước ngày 10/10/2017); 



- Hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập và đăng ký học liên hệ với Phòng Đào tạo Đại 

học và Sau đại học (Phòng 134- Nhà A4) – Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – 

Đống Đa – Hà Nội; 

Chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH theo địa chỉ trên hoặc qua điện thoại 

04.3563.1537; email: daotao@tlu.edu.vn; thông tin chi tiết xem tại: http://tlu.edu.vn 

Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân và các thí sinh 

được biết. 

Nơi nhận: 
- ĐU, BGH, HĐT (để b/c);  

- Các đơn vị trong toàn trường; 

- Lưu VT, ĐH&SĐH. 
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