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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2019 

 

    Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

I. Thông tin thí sinh 

1. Họ và tên: ........................................................................................................2. Số CMND.... ..........................................   

3. Giới tính: ................................. ..................................................................... .4. Ngày sinh:................................................ 

5. Dân tộc: ..........................................................................................................6. Điện thoại:...............................................  

7. E-mail, facebook, zalo: .......................................................................................................................................................  

8. Học sinh lớp 12.....trường THPT:  ......................................................................................................................................  

10. Năm tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương):  ....................................................................................................................  

11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn khu vực đó: KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3.  

12. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ..............................................................................................................................................  

13. Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 II. Phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học 

14. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành:  

(Thí sinh viết tên ngành và đánh dấu X vào ô chọn hệ tương ứng) 

Nguyện 

vọng 
Tên ngành Hệ kỹ thuật 

Hệ sư phạm kỹ thuật 

(không phải đóng học phí) 

NV1    

NV2    

Các tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 hoặc Toán, Hóa học, Sinh học. 

Thí sinh tốt nghiệp THPT có điểm trung bình các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển 5 học kỳ (HKI, HKII lớp10, HKI, 

 HKII lớp11 và HKI lớp 12) hoặc điểm trung bình lớp 12 các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 6.0 

 điểm được xét trúng tuyển đại học. 

III. Phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển Cao đẳng 

Thí sinh tốt nghiệp THPT được xét trúng tuyển vào cao đẳng theo nguyện vọng 

15. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các nghề:  

Tên nghề NV1: .......................................................................................................................................................................  

Tên nghề NV2: .......................................................................................................................................................................  

       .............,ngày........tháng........năm 2019 

Người thu hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên, điện thoại) 

       ............., ngày........tháng........năm 2019 

Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hồ sơ gồm: 1. Phiếu ĐKXT (phiếu này); 2.Học bạ (Photo công chứng); 3.Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt  

nghiệp tạm thời (Photo công chứng); 4.Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).  

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/3/2019 đến 15/12/2019. Xét tuyển liên tục cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

 

 

 khoadienskv                        tuyensinhktv.107@gmail.com 

 Hotline:  0944 363 366      Zalo: 0983 80 55 45 

                      0976 466 616      wed: http://feevuted.edu.vn/ 
 

mailto:tuyensinhktv.107@gmail.com


DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ TUYỂN SINH NĂM 2019 

         Năm 2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV) tuyển sinh phương thức xét tuyển ĐH, CĐ với các ngành đào tạo sau: 

I. Các ngành đào tạo đại học: 1470 chỉ tiêu;  

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Đào tạo sư phạm 

1 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7510205 

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) 

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) 

D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 

B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 

Mỗi ngành công 

nghệ, có 25 chỉ tiêu 

đào tạo trình độ đại 

học sư phạm kỹ 

thuật, người học 

không phải đóng 

học phí. 

 

2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 

3 Công nghệ chế tạo máy 7510202 

4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 

5 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 

6 Công nghệ thông tin 7480201 

7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 

8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 

9 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 7140214 
không phải đóng học 

phí. 

10 Kê toán 7340301  

11 Quản trị kinh doanh 7340101  

II. Các nghề đào tạo cao đẳng: 1275 chỉ tiêu. 

TT Tên nghề Mã nghề TT Tên nghề Mã nghề 

1 Công nghệ chế tạo máy 6510212 14 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6510304 

2 Công nghệ thông tin 6480201 15 Chế tạo thiết bị cơ khí 6520104 

3 Điện công nghiệp 6520227 16 Lắp đặt thiết bị cơ khí 6520113 

4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 17 Cấp thoát nước 6520312 

5 Hàn 6520123 18 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 6520151 

6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 19 Nguội sửa chữa máy công cụ 6520126 

7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205 20 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 

thông 
6510312 

8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 21 Điện tử công nghiệp 6520225 

9 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 22 Kế toán 6340301 

10 Quản trị mạng máy tính 6480210 23 Quản trị kinh doanh 6340114 

11 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 6480102 24 Kế toán doanh nghiệp 6340302 

12 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong CN 6520201 25 Maketing thương mại 6340137 

13 Cắt gọt kim loại 6520121 26 Công tác xã hội 6760101 

 

 

 

-  Phiếu đăng ký xét tuyển (Phiếu này) 

- Bản sao học bạ THPT có công chứng (Thí sinh có thể bổ sung         

ngay sau khi có học bạ THPT) 

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 

thời (Bản photocopy có công chứng) 

- Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có 

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận 

 

 

Điểm xét tuyển = Điểm học tập * 3 + Điểm ưu tiên 

- Cách tính điểm học tập: 

■ Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, 

 học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12). 

■ Cách 2: Điểm học tập là điểm trung bình chung năm lớp 12 theo tổ 

hợp môn xét tuyển. 

- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có Điểm học tập không nhỏ 

hơn 6.0. 

 

 

► Đợt 1: Từ 20/03 –  20/04 

► Đợt 2: Từ 21/04 –  30/06 

► Đợt 3: Từ 01/07 –  18/07 

► Đợt 4: Từ 19/07 –  29/07 

► Đợt 5: Từ 30/07 –  10/08 

► Đợt 6: Từ 11/08 –  21/08 

► Đợt 7:   Từ 22/08 – 01/09 

► Đợt 8:   Từ 02/09 – 12/09 

► Đợt 9:   Từ 13/09 – 30/09 

► Đợt 10: Từ 01/10 – 30/10 

► Đợt 11: Từ 01/11 – 15/12 

 
 

         THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ GỬI HỒ SƠ XÉT TUYỂN: 

   

       Bộ phận tuyển sinh, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

117 Đường Nguyễn Viết Xuân P. Hưng Dũng – TP. Vinh Nghệ An 

 khoadienskv                            tuyensinhktv.107@gmail.com 

 Hotline:  0944 363 366           Zalo: 0983 80 55 45 

                      0976 4 666 16          wed: http://feevuted.edu.vn/ 

 

1. Hồ Sơ đăng ký xét tuyển 2. Điều kiện xét tuyển 

3. Thời gian xét tuyển 

mailto:tuyensinhktv.107@gmail.com

