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Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017
Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist thông báo tuyển sinh (xét tuyển) hệ
trung cấp chính quy năm học 2017-2018 trên phạm vi cả nước như sau:
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HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY 2 NĂM.
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Hướng dẫn du lịch
Quản lý & kinh doanh khách sạn
Quản lý & kinh doanh nhà hàng và dịch vụ
ăn uống
Kỹ thuật chế biến món ăn (Bếp Á, Bếp Âu,
Bếp Bánh)

Xét tuyển học sinh
tốt nghiệp PTTH,
BTTH hoặc học bạ
lớp 12

HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY 1 NĂM.
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II.

Hướng dẫn du lịch
Quản lý & kinh doanh khách sạn
Quản lý & kinh doanh nhà hàng và dịch vụ
ăn uống
Nghiệp vụ lễ tân.

Xét tuyển học sinh
đã tốt nghiệp hoặc
đang học TCCN,
Cao đẳng, Đại học
ngành nghề khác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.

Chương trình đào tạo: Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo chương trình khung
Bộ GD & ĐT qui định, giáo trình chuyên ngành theo tiêu chuẩn quốc tế.
III.

HỒ SƠ XÉT TUYỂN.

IV.

(Trường sẽ gởi giấy mời thông báo ngày tư vấn xét tuyển cho từng thí sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển).
Thí sinh nộp hồ sơ sau ngày 03/11 sẽ xét tuyển vào đợt tháng 04/2018.
QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN HỌC TẠI TRƯỜNG.

Hồ sơ đăng ký: Theo mẫu chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thí sinh có thể mua tại các
nhà sách hay liên hệ Văn phòng trường để nhận, Hoặc tải về trên địa chỉ website của trường
(www.sthc.edu.vn).
Ngày hết hạn nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh về trường qua đường bưu
điện, E-mail: tuyensinh@sthc.edu.vn, hoặc nộp trực tiếp tại Văn Phòng Trường (Số 23/8
Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) từ ngày ra thông báo đến hết
ngày 31/12/2017.
Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/Hồ sơ.
Ngày xét tuyển:
Đợt 1: Ngày 28/04/2017.
Đợt 3: Ngày 29/09/2017
Đợt 2: Ngày 31/08/2017.
Đợt 4: Ngày 03/11/2017

4.1 Được hưởng mọi quyền lợi do Bộ Giáo dục & Đào tạo qui định đối với học viên Hệ TCCN.
4.2 Học viên được học tập trên môi trường chuyên nghiệp sát với thực tế khi làm việc, thiết bị
hiện đại, giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm thực tế và
được đào tạo chuyên môn tại nước ngoài (Singapore, Luxembourg, Úc, Bỉ,….)
4.3 Được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp theo qui định của Bộ giáo dục & Đào tạo.
4.4 Được hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Mi chi tit v tuyn sinh xin vui lòng liên h Văn phòng Trng.
Số 23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38442238-38117888 - website: www.sthc.edu.vn
E-mail: tuyensinh@sthc.edu.vn; mail@sthc.edu.vn
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