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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học; tuyển sinh đại học cho những 

người có bằng đại học hình thức chính quy và vừa làm vừa học đợt 3, năm 2020 

 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh liên thông 

trung cấp, cao đẳng lên đại học; tuyển sinh trình độ đại học cho những người có bằng đại 

học trở lên hình thức chính quy và vừa làm vừa học đợt 3, năm 2020 như sau: 

1. Ngành, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian đào tạo 

1.1. Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học  

1.2. Tuyển sinh trình độ đại học cho những người có bằng đại học trở lên 

Stt Ngành tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Phương thức 

tuyển sinh 

Thời gian  

đào tạo 

1 Kế toán 40 
Xét tuyển theo 

điểm trung bình 

chung toàn khóa 

bậc đại học 

2 năm 
2 Khoa học cây trồng 40 

3 Quản lý đất đai 40 

4 Công nghệ thực phẩm 40 

2. Đối tượng tuyển sinh, hình thức đào tạo 

 - Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng, đại 

học. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đảm bảo đã 

học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hoá trung học phổ thông theo quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Stt Ngành tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Phương thức 

tuyển sinh 

Thời gian  

đào tạo 

1 Khoa học cây trồng 30 

Xét tuyển theo 

điểm trung bình 

toàn khoá bậc 

trung cấp hoặc bậc 

cao đẳng. 

 

- Liên thông trung 

cấp lên đại học: 2 

năm (riêng ngành 

Thú y là 2,5 năm). 

- Liên thông cao 

đẳng lên đại học: 

1,5 năm (riêng 

ngành Thú y là 2 

năm). 

 

2 Chăn nuôi 30 

3 Thú y 60 

4 Quản lý đất đai 30 

5 Quản lý tài nguyên và môi trường 30 

6 Công nghệ thực phẩm 30 

7 Quản lý tài nguyên rừng 30 

8 Kế toán 50 

9 Bảo vệ thực vật 30 

10 Kinh tế 30 



- Hình thức đào tạo: Tập trung vào các ngày trong tuần hoặc cuối tuần (Thứ 7, Chủ 

nhật) tùy theo nhu cầu của người học.  

3. Hồ sơ đăng ký, thời gian tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh 

3.1. Hồ sơ đăng ký  

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tải từ Website: bafu.edu.vn); 

 - Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc học bạ THPT); Bằng tốt 

nghiệp, bảng điểm hệ trung cấp (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông trung cấp lên 

đại học); 

 - Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ cao đẳng (đối với thí sinh 

đăng ký xét tuyển liên thông cao đẳng lên đại học); 

 - Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ đại học (đối với thí sinh 

đăng ký xét tuyển trình độ đại học cho những người đã có bằng đại học); 

 - Bản sao giấy khai sinh; 

 - Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; 

 - Bản sao có công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

 - 02 ảnh chụp chân dung, kích thước 4x6 cm. 

3.2. Thời gian, địa điểm phát hành và thu hồ sơ 

 - Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông – 

Lâm Bắc Giang. 

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2020. 

- Thời gian tổ chức xét tuyển (dự kiến): Từ ngày 01/12 – 15/12/2020. 

3.3. Lệ phí tuyển sinh:  

 - Lệ phí mua hồ sơ: 30.000 đ/hồ sơ. 

 - Lệ phí xét tuyển: 300.000 đ/hồ sơ. 

4. Địa chỉ liên hệ 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. 

Địa chỉ: TT. Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

      Điện thoại: 0204.3874.387; Hotline: 0977.613.688. 

Website: http://bafu.edu.vn/tuyensinh/.       

Nơi nhận: 
- BGH, CT HĐT; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Đăng Website Trường; 

- Các cơ quan, đơn vị liên kết; 

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

Nguyễn Quang Hà 
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