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Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo mức điểm xét trúng tuyển các
ngành trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên thông chính quy năm 2019 như sau:

  

Ngành Y khoa (bác sĩ)

    
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 1. Xem chi tiết   
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 2.  Xem chi tiết&nbsp;   
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 3. Xem chi tiết   
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Ngành Dược học (dược sĩ)

    
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 1.  Xem chi tiết     
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 2.  Xem chi tiết     
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 3. Xem chi tiết   

  

Các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (cử nhân)

    
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 1. Xem chi tiết     
    -  Mức điểm xét trúng tuyển theo phương thức 2. Xem chi tiết   

  

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

  

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Website:  www.vttu.edu.vn  Email:  tuyensinh@vttu.edu.vn
Điện thoại liên hệ: (0293) 3953 666 - (0293) 3953 222 - (0293) 3953 201 - (0293) 3953 080
Hotline: 0987 001 929 – 0939 184 812
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