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BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

KHOA CÔNG NGHỆ

TỔ HỢP
XÉT TUYỂN

TOÁN – SINH – TIẾNG ANH (D08)

XÉT TUYỂN SAU (*)

TOÁN – LÝ – TIẾNG ANH (A01)

TOÁN – HÓA – TIẾNG ANH (D07)

(*) Phương thức B: Xét tuyển từ thí sinh đã trúng tuyển hệ chính quy và nhập học vào năm 2020



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - KHOA CÔNG NGHỆ - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA
Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

https://cet.ctu.edu.vn/cnh

✓ Sau khi tốt nghiệp: Sinh viên dễ dàng tìm việc ở công ty nước ngoài hoặc xin
học bổng học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài do giỏi về chuyên môn và ngoại ngữ.

✓ Giảng viên có trình độ cao:

❑ Giả ng viê n dả y mo n tiê ng Anh đượ c cho n lư ả ky tư giả ng viê n cu ả Khoả Ngoả i
ngư - Trượ ng ĐHCT + giả ng viê n bả n xư tả i cả c nượ c sư du ng tiê ng Anh.

❑ Giả ng viê n dả y cả c mo n ly thuyê t lả cả c pho giả o sư, tiê n si .

❑ Ngoài rả, có mời các giáo sư nước ngoài về giảng dạy chuyên ngành cho sinh
viên năm 3 và năm 4 (đầu năm 3 nếu sinh viên chưả học được bằng tiếng Anh
thì sẽ có Thầy/Cô trợ giảng người Việt).

✓ Học bổng quốc tế: Sinh viên 2 năm cuối dễ dàng tìm các học bổng nước ngoài để
học tiếp. Sinh viên năm cuối có cợ hội thực tập ở công ty nước ngoài.

1. TỔ HỢP XÉT TUYỂN:

TOÁN – HÓA – TIẾNG ANH (D07) 

TOÁN – SINH – TIẾNG ANH (D08)

TOÁN – LÝ – TIẾNG ANH (A01)

XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC B (*)

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2020: 40 + 40

3. ĐIỂM XÉT TUYỂN NĂM 2019: 15.5

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm

5. XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC B:

Xét tuyển từ thí sinh đã trúng tuyển hệ chính
quy và nhập học vào Trường ĐHCT năm
2020. (Liên hệ số hotline để tìm hiểu thêm)

Ngoài các phòng thí nghiệm, xưởng thực
hành đúng chuyên môn, lớp chất lượng cao
còn được ưu tiên:

❑ Phòng học: được thiết kế riêng với đầy
đủ tiện nghi, sức chứa 40 sinh viên: Máy
lạnh, Tivi 65 inch có kết nối internet
24/24, hệ thống âm thanh chất lượng,
wifi tốc độ cao... Ngoài giờ học có giảng
viên hướng dẫn, sinh viên có thể sử dụng
phòng cho mục đích tự học…

❑ Phòng thí nghiệm: được đầu tư đầy đủ
thiết bị/dụng cụ cho sinh viên thí nghiệm
và đảm bảo số sinh viên/nhóm thực hành
chỉ từ 3-5 sinh viên.

Cơ sở vật chất:

Cơ hội được làm việc tại các công ty ngoài
nước và công ty đa quốc gia. Chương trình
cũng có liên kết với các tập đoàn lớn nên
học viên sẽ có khả năng được tuyển dụng
làm việc cho các tập đoàn này:

❑ Các công ty mỹ phẩm, y dược, thuốc sát
trùng, hóa chất, xi măng, dệt nhuộm, cao
su, chế biến sữa, đồ uống, dầu ăn...

❑ Các nhà máy sản xuất hóa chất, Nhà máy
nhiệt điện, Tập đoàn dầu khí…

❑ Các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định.

❑ Các Trung tâm, Viện, Sở thuộc khối nhà
nước: Sở KH&CN, Sở TNMT…

Cơ hội việc làm:

https://cet.ctu.edu.vn/cnh

