
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢITRUNG ƯƠNG I

   

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I thông báo tuyển sinh các ngành, nghề sau: 

TH¤NG B¸O TUYÓN SINH khãa 47

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Cao đẳng nghề: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên nghiệp: Tốt nghiệp THPT

hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp THCS (có học bổ sung văn hóa)

CAO ĐẲNG NGHỀ

1. Điện dân dụng;                                      
2. Kỹ thuật xây dựng;                                
3. Xây dựng cầu đường bộ;                      
4. Kế toán doanh nghiệp;
5. Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ (Cấp độ quốc gia)
6. Công nghệ ô tô (Cấp độ khu vực ASEAN)
7. Sửa chữa máy thi công xây dựng (Cấp độ quốc gia)
8. Vận hành máy thi công nền (Xúc, ủi, lu, san..) (Cấp độ quốc tế)
9. Vận hành máy thi công mặt đường (Cấp độ khu vực ASEAN)

10. Điện công nghiệp;
11. Hàn;
12. Kỹ thuật chế biến món ăn;
13. Công tác xã hội;

1. Công nghệ ô tô;
2. Sửa chữa điện máy công trình;
3. Vận hành cần, cầu trục;
4. Kỹ thuật chế biến món ăn;
5. Sửa chữa máy thi công xây dựng
6. Vận hành máy thi công nền;
7. Vận hành máy thi công mặt đường;
8. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;
9. Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; 

10. Điện dân dụng;
11. Điện công nghiệp;
12. Kỹ thuật xây dựng;
13. Lắp đặt cầu (kích kéo);
14. Hàn;
15. Công tác xã hội;

TRUNG CẤP NGHỀ

SƠ CẤP NGHỀ

1.Lái xe ô tô các hạng từ B2 đến E;
2. Vận hành máy rải thảm;
3. Vận hành máy nâng hàng;
4. Vận hành búa đóng cọc;
5. Vận hành cần cầu trục;
6. Sửa chữa điện máy công trình;
7. Điện thủy lực máy thi công xây dựng
8. Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính
9. Sửa chữa cơ khí động cơ;
10. Sửa chữa điện lạnh ô tô;
11. Duy tu sửa chữa cầu đường bộ;
12. Kỹ thuật chế biến món ăn;
13. Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô;
14. Xác định tính chất cơ lý kim loại và mối hàn;
15. Xác định tính chất cơ lý nhựa và bê tông nhựa;
16. Xác định tính chất cơ lý bê tông xi măng;
17. Xác định tính chất cơ lý đất trong phòng 
và hiện trường;
18. Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng 
cầu đường bộ; 
19. Cắt gọt kim loại; 

20. Điện dân dụng;
21. Điện Công nghiệp;
22. Công nghệ ô tô;
23. Hàn;
24. Lắp đặt cầu;
25. Điện máy thi công;
26. Điện nước;
27. Vận hành cầu trục;
28. Vận hành máy xúc;
29. Vận hành máy ủi;
30. Vận hành máy san;
31. Vận hành máy lu;
32. Ổn định đường;
33. Tuần đường;
34. Công nghệ thông tin;
35. Tin học văn phòng;
36. Kế toán thuế;
37. Kế toán máy;
38. Kế toán tổng hợp;
39. Trắc địa công trình;
40. Nề hoàn thiện

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
1. Xây dựng cầu đường bộ;
2. Kế toán doanh nghiệp;
3. Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí (Sửa chữa ô tô - Máy xây dựng)
4. Tin học ứng dụng;
5. Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
6. Khai thác vận tải đường bộ

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

1. Thanh tra cầu đường bộ;
2. Giao thông nông thôn;
3. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề;
4. Đào tạo tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản (Xuất khẩu lao động);
5. Nâng bậc thợ;
6. Đào tạo lại, đào tạo nâng cao; 

HỌC PHÍ

- Cao đẳng nghề: 350.000 đồng/tháng 
  (Riêng nghề kế toán doanh nghiệp : 290.000 đồng/tháng)
- Trung cấp nghề: 250.000 đồng/tháng 
  (Riêng các nghề Vận hành máy thi công: 300.000 đồng/tháng)
- Trung cấp chuyên nghiệp: 250.000 đồng/tháng
- Học Văn hóa: 150.000 đồng/tháng (Theo nghị định 74/2013/NĐ-CP
ngày 15/7/2013 sẽ được giảm 50%)
- Đối với Bộ đội xuất ngũ:
          + Được miễn phí toàn bộ học phí;
          + Được ở nội trú miễn phí;
          + Được hưởng các trợ cấp khác theo quy định.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

- Cao đẳng nghề: 36 tháng (6 học kỳ)
Riêng nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ 

thời gian đào tạo là 30 tháng (5 học kỳ)
- Trung cấp nghề: 24 tháng
Riêng nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và các 
nghề vận hành máy thi công: thời gian đào tạo là 18  tháng (3 học kỳ)
- Sơ cấp nghề: 3, 6, 9 hoặc 10 tháng tùy theo nhu cầu người học. THỜI GIAN NHẬP HỌC

- Đợt 1: Tháng 4 hàng năm;

- Đợt 2: Tháng 8 hàng năm;

- Đợt 3: Tháng 10 hàng năm.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN HỒ SƠ

   - Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại 3 cơ sở của Trường vào 
giờ hành chính các ngày trong tuần (Trừ chủ nhật)
  + Cơ sở chính: Thụy An - Ba Vì - Hà Nội: ĐT - 0433863668; 0433863451
  + Cơ sở thị xã Sơn Tây: Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội:  ĐT - 0433835536

  + Cơ sở nội thành Hà Nội: Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội: ĐT - 0438641257
  - Hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện (Đ/c: Phòng Đào tạo - Trường CĐN GTVTTWI
Thụy An - Ba Vì - Hà Nội - Điện thoại: 0986.860.555; 0988.418.166)
  - Hoặc đăng ký trực tuyến trên Website của trường (http://gtvttw1.edu.vn)

NHỮNG ƯU ĐÃI ĐƯỢC HƯỞNG

- Bộ đội xuất ngũ được miễn phí toàn bộ học phí, được ở nội trú miễn phí và hưởng các trợ cấp khác theo quy định;
- HSSV học các nghề nặng nhọc gồm: XD cầu đường bộ, Hàn, Vận hành máy thi công nền, mặt đường; Vận hành cần, cầu trục;
 Kỹ thuật xây dựng được giảm 75% học phí;
- HSSV học văn bằng 2 được giảm 50% học phí đối với tất cả các nghề.
- Học sinh, sinh viên được xét cấp học bổng theo chế độ Nhà nước, được đăng ký học liên thông lên các bậc học cao hơn, được tham
gia các khóa học tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật tại trường để thi tuyển đi lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, được tham gia các khóa học 
lái xe ô tô các hạng, được bố trí ở nội trú với giá ưu đãi, được tư vấn việc làm sau tốt nghiệp;
- Học viên có thể tham gia học tại các lớp chính quy ngoài giờ hành chính và học song song nhiều  ngành nghề khác nhau.

(Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe)

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Minh
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