
Đại học Xây dựng Miền Trung công bố phương án tuyển sinh 2017 

Trường ĐH Xây dựng miền Trung cho biết kỳ tuyển sinh năm 2017, 
trường sẽ tuyển 710 chỉ tiêu đại học và 250 chỉ tiêu Cao đẳng 

Thông tin tuyển sinh năm 2017 

Năm 2017, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tuyển sinh và đào tạo tại 
hai cơ sở, cơ sở chính tại Phú yên và cơ sở Đà Nẵng. Phương thức tuyển sinh, 
tiêu chí xét tuyển thực hiện theo đề án tuyển sinh riêng của nhà trường đã 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh từ năm 2015, điều chỉnh 
năm 2016, 2017. 

TT Loại chỉ tiêu Mã ngành Chỉ tiêu 

I Đại học hệ chính quy   710 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên 

ngành Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp) 

D580201 250 

2 Kiến trúc D580102 60 

3 Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông (chuyên ngành Xây dựng cầu 

đường) 

D580205 110 

4 Kinh tế xây dựng D580301 110 

5 Quản lý xây dựng D580302 60 

6 Kỹ thuật môi trường D520320 60 

7 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành 

Cấp thoát nước) 

D580211 60 

II Đại học hệ liên thông chính quy   140 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 80 

2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 

D580205 30 



3 Kinh tế xây dựng D580301 30 

III Đại học hệ liên thông vừa làm vừa 

học 

  100 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 100 

IV Đại học hệ vừa làm vừa học   100 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 50 

2 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành 

Cấp thoát nước) 

D580211 50 

V Cao đẳng chính quy   250 

1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng 

C510102 30 

2 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước C510405 30 

3 Công nghệ kỹ thuật giao thông C510104 30 

4 Công nghệ thông tin C480201 30 

5 Quản lý xây dựng C580302 30 

6 Kế toán C340301 50 

7 Quản trị kinh doanh C340101 50 

VI Trung cấp (đào tạo tại cơ sở Đà 

Nẵng) 

  300 

1 Hàn T510909 150 

2 Điện công nghiệp T520405 100 

3 Kỹ thuật xây dựng T580201 50 



VII Dạy nghề ngắn hạn   300 

Tổ hợp xét tuyển 
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1.         Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia 

           Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng 
ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định; Ngưỡng 
đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ cao đẳng là tốt nghiệp THPT. 

2.         Xét tuyển từ kết quả học tập THPT 

a)  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình 
độ đại học: 

-                 Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở 
lên; 

TT Tên tổ hợp Mã tổ hợp 

  Khối ngành kỹ thuật, kinh tế   

1 Toán, Vật lý, Hóa học A00 

2 Toán, Vật lý, Anh văn A01 

3 Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

4 Toán, Anh văn, Ngữ văn D01 

TT Tên tổ hợp Mã tổ hợp 

  Ngành Kiến trúc   

1 Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật V00 

2 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật V01 

3 Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật V02 

4 Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật V03 



-                 Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 
3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 
phải  6,0 điểm.; 

b)  Đối với trình độ cao đẳng yêu cầu tốt nghiệp THPT. 

3.         Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho 
ngành Kiến trúc 

a)  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào    (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét 
tuyển và điểm môn vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét 
tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định; 

b)  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ 
kết quả học tập THPT 

-                 Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở 
lên; 

-                 Điểm trung bình chung (TBC) 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét 
tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa  thuộc tổ hợp xét 
tuyển năm lớp 12 phải    6,0 điểm. 

4.         Hình thức thi tuyển (chỉ tổ chức thi ở trình độ đại học) 

           Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp 
thi tuyển bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) của Bộ GD&ĐT; 

          Thông tin chi tiết tham khảo tại website của nhà 
trường: www.muce.edu.vn 

5. Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường 

               Sinh viên của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tốt nghiệp ra 
trường có tỉ lệ tìm được việc làm đúng với ngành nghề đào tạo tương đối cao, 
đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Sinh viên tìm được việc trên tất cả mọi 
miền của đất nước, thương hiệu của nhà trường đã được khẳng định từ hơn 
40 năm qua, có những sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành đạt ở những vị 
trí quan trọng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, có 
nhiều người nắm các cương vị chủ chốt trong chính quyền các cấp ở các địa 
phương. 

               Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường thường xuyên đăng các 
thông báo tuyển dụng của các công ty có yêu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực từ 
Trường ĐHXD Miền Trung trên các trang mạng chính thống do nhà trường 
quản lý để giới thiệu cho các em sinh viên những vị trí việc làm tốt nhất. 



               Nhà trường rất hoan nghênh và vui mừng chào đón thí sinh và 
người nhà quan tâm và lựa chọn cho con em vào học tập, nghiên cứu tại 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, nhà trường cam kết đảm bảo tạo điều 
kiện thuận lợi học tập cho sinh viên và đảm bảo chất lượng đào tạo khi sinh 
viên tốt nghiệp ra trường. 

        Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 xem chi tiết 
tại tờ thông tin tuyển sinh hoặc trên website của nhà trường, trang facebook 
hoặc trên các phương tiện thông tin thông tin đại chúng trên khắp cả 
nước……  

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: 

Trụ sở chính tại Phú Yên: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP Tuy Hoà, 
tỉnh Phú Yên: 

Website: http://www.muce.edu.vn;                       

Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn; 

Facebook: http://www.facebook.com/Phòng QL Đào tạo; 

Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (057) 3827618;  

Theo Đại học Xây dựng miền Trung 

 


