
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Số: ……TB/ĐHKB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CÁC LỚP NGẮN HẠN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2018

Với mục tiêu cung cấp cho học viên có đủ khả năng làm việc theo phong cách chuyên

nghiệp tại các hệ thống Khách sạn – Nhà hàng cao cấp, nơi đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn

phục vụ khách quốc tế và trong nước. Học viên học xong chương trình được cấp chứng chỉ

và được giới thiệu việc làm tại các khách sạn và nhà hàng cao cấp, các đơn vị liên kết của

Trường Đại học Kinh Bắc

Các lớp đào tạo ngắn hạn như sau:

TT Tên lớp Thời gian Học phí

1 Lớp Nghiệp vụ Pha chế cơ bản (Trà, café, sinh tố,
cocktail cơ bản, cắt tỉa, trang trí ly…)

8 buổi
2.500.000
(Đã bao gồm
nguyên liệu)

2
Lớp Nghiệp vụ pha chế nâng cao (cocktail, pha chế
rượu, rượu vang, nghệ thuật biểu diễn pha chế, cắt
tỉa đĩa hoa quả, cách sử dụng các loại ly,…)

13 buổi
4.000.000
(Đã bao gồm
nguyên liệu)

3 Lớp Nghiệp vụ Bếp (Nấu ăn món Việt, Món Âu,
Món Á, làm bánh)

3 tháng 4.000.000

4 Lớp nghiệp vụ Nhà hàng (nghiệp vụ phục vụ bàn,
setup bàn ăn, gấp khăn,….)

20 buổi 2.500.000

5 Lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch –
Được uỷ quyền cấp chứng chỉ của Tổng cục Du lịch

1 tháng 1.800.000

6 Lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch
Được uỷ quyền cấp chứng chỉ của Tổng cục Du lịch

2 tháng 2.400.000

7 Lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch
Được uỷ quyền cấp chứng chỉ của Tổng cục Du lịch

3 tháng 3.200.000

Đối tượng: Dành cho mọi đối tượng (không hạn chế tuổi, giới tính)

Thời gian tuyển: Liên tục tuyển sinh. Khai giảng các lớp vào ngày 10 hàng tháng

Thời gian học: Trong hoặc ngoài giờ hành chính (Các buổi tối hoặc ngày thứ 7, CN….) sắp

xếp theo nhu cầu học viên.

Kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ

Hồ sơ đăng ký gồm có: + Chứng minh thư phô tô công chứng
+ 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh)
+ Đơn đăng ký học (theo mẫu tải từ website

Nơi nhận hồ sơ: BanTuyển sinh – Trường Đại học Kinh Bắc. Phố Phúc Sơn, Phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh



ĐT: 0868 666 355 – 0868 666 356

Website: daihockinhbac.edu.vn

Email: tuyensinhnganhan@ukb.edu.vn
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Số: ……TB/ĐHKB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CÁC LỚP NGẮN HẠN NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2018

Theo cục Thống kê, Việt Nam hiện có hơn 500.000 doanh nghiệp lớn, nhỏ, nhu cầu

nhân lực về ngành kế toán rất lớn đây là cơ hội cho các bạn trẻ, để đáp ứng được nhu cầu

tuyển dụng của DN cũng như giúp các kế toán vững vàng về kỹ năng, nghiệp vụ, Trường

Đại học Kinh Bắc thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn về Kế toán như sau:

TT Tên lớp Thời gian Học phí
1 Kỹ Năng Quyết Toán Thuế khi cơ quan thuế xuống

kiểm tra 4 buổi 1.000.000

2 Báo cáo thuế 8 buổi 2.000.000
3 Học Kế Toán Phần Mềm FAST or  MISA 6 buổi 2.000.000
4 Nguyên lý kế toán 8 buổi 2.500.000
5 Kế toán máy thực hành 8 buổi 2.500.000
6 Kế toán trưởng – Cấp chứng chỉ của Bộ Tài chính 8 buổi 2.500.000
7 Kế toán tổng hợp 8 buổi 2.500.000
8 Kế toán Doanh nghiệp 8 buổi 2.500.000
9 Kế toán Hành chính sự nghiệp 8 buổi 2.500.000
10 Báo cáo tài chính 8 buổi 2.500.000

Đối tượng: Dành cho mọi đối tượng (không hạn chế tuổi, giới tính)

Thời gian tuyển: Liên tục tuyển sinh. Khai giảng các lớp vào ngày 10 hàng tháng

Thời gian học: Trong hoặc ngoài giờ hành chính (Các buổi tối hoặc ngày thứ 7, CN….)

sắp xếp theo nhu cầu học viên.

Kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ

Hồ sơ đăng ký gồm có: + Chứng minh thư phô tô công chứng
+ 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh)
+ Đơn đăng ký học (theo mẫu tải từ website)

Nơi nhận hồ sơ: BanTuyển sinh – Trường Đại học Kinh Bắc. Phố Phúc Sơn, Phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0868 666 355 – 0868 666 356

Website: daihockinhbac.edu.vn

Email: tuyensinhnganhan@ukb.edu.vn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CÁC LỚP NGẮN HẠN NGÀNH CNTT NĂM 2018

Để bắt nhịp được với xu hướng phát triển công nghệ của xã hội nói chung và của
từng cá nhân nói riêng. Trường Đại học Kinh Bắc mở lớp đào tạo ngắn hạn các chương
trình, đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của người học, giúp người học có được nghiệp vụ, kỹ
năng và tay nghề  vững chắc, công nghệ len lỏi mọi nơi, mọi lúc, công nghệ gắn hơn 90%
với cuộc sống, để giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu tốt các đơn vị tuyển dụng, Trường Đại
học Kinh Bắc thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn về CNTT như sau:

TT Tên lớp Thời gian Học phí

1 Chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
(THCB + Ms Word + Ms excel + Ms P.Point) 18 buổi 1.000.000

2 Tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) – Cấp chứng chỉ
của Bộ GD&ĐT

01 buổi 1.500.000

3 Facebook Marketing 6 buổi 2.300.000
Đối tượng: Dành cho mọi đối tượng (không hạn chế tuổi, giới tính)

Thời gian tuyển: Liên tục tuyển sinh. Khai giảng các lớp vào ngày 10 hàng tháng

Thời gian học: Trong hoặc ngoài giờ hành chính (Các buổi tối hoặc ngày thứ 7, CN….)

sắp xếp theo nhu cầu học viên.

Kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ

Hồ sơ đăng ký gồm có: + Chứng minh thư phô tô công chứng
+ 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh)
+ Đơn đăng ký học (theo mẫu tải từ website)

Nơi nhận hồ sơ: BanTuyển sinh – Trường Đại học Kinh Bắc. Phố Phúc Sơn, Phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0868 666 355 – 0868 666 356

Website: daihockinhbac.edu.vn

Email: tuyensinhnganhan@ukb.edu.vn
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Số: ……TB/ĐHKB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CÁC LỚP KỸ NĂNG NĂM 2018

Những bậc thang thăng tiến trên con đường danh vọng phụ thuộc nhiều vào những
kỹ năng và khả năng nghề nghiệp mà thị trường lao động đang có nhu cầu cao.

Tuy nhiên, có những kỹ năng mà thị trường lao động ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào
cũng đều cần nhu cầu lớn. Để giúp người học hoàn thiện các kỹ năng  Trung tâm TDC
Trường Đại học Kinh Bắc chiêu sinh các lớp học kỹ năng như sau:

TT Tên lớp Thời gian Học phí

1 Kỹ năng Giải quyết vấn đề 4 buổi 1.500.000
2 Kỹ năng Giao tiếp 4 buổi 1.500.000
3 Kỹ năng Quản lý tiền bạc 4 buổi 1.500.000
4 Kỹ năng Quản lý Thông tin 4 buổi 1.500.000
5 Kỹ năng Quản trị kinh doanh 4 buổi 1.500.000
6 Kỹ năng Quản trị DN 4 buổi 1.500.000
7 Kỹ năng lãnh đạo 4 buổi 1.500.000
8 Kỹ năng quản lý nhân sự 4 buổi 1.500.000
9 Kỹ năng quản lý thời gian 4 buổi 1.500.000
10 Kỹ năng tổ chức 4 buổi 1.500.000

Đối tượng: Dành cho mọi đối tượng (không hạn chế tuổi, giới tính)



Thời gian tuyển: Liên tục tuyển sinh. Khai giảng các lớp vào ngày 10 hàng tháng

Thời gian học: Trong hoặc ngoài giờ hành chính (Các buổi tối hoặc ngày thứ 7, CN….)

sắp xếp theo nhu cầu học viên.

Kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ

Hồ sơ đăng ký gồm có: + Chứng minh thư phô tô công chứng
+ 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh)
+ Đơn đăng ký học (theo mẫu tải từ website)

Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm TDC – Trường Đại học Kinh Bắc. Phố Phúc Sơn, Phường
Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐT:

Website: daihockinhbac.edu.vn

Email:
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC
LỚP ……………………………………………………….

Kính gửi: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và phát triển TDC -  Trường ĐH Kinh Bắc

Tên tôi là (họ tên chữ in hoa có dấu):...………………………………………………...……
Sinh ngày:……………………………Nơi sinh (tỉnh, thành phố):..……….………………...
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………...……………………………………………………………………..
Đơn vị công tác (nghề nghiệp):…………………………………..……………………………
Địa chỉ đơn vị công tác: ………………………………………………………………….……

Tôi đã đọc kỹ thông tin tuyển sinh và đồng ý các yêu cầu của khóa học mà Nhà trường đề
ra trong quá trình học tập. Tôi xin chấp hành tốt mọi nội quy và quy chế của Trường ĐH
Kinh Bắc
Xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày …. tháng … năm 201
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học viên có thể nộp tiền học qua TK:
Số TK của Nhà trường:
Trường ĐH Kinh Bắc
Số TK:110000091521
Tại Ngân hàng Vietinbank Hà Nội



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC
LỚP ……………………………………………………….

Kính gửi: Trường Đại học Kinh Bắc

Tên tôi là (họ tên chữ in hoa có dấu):...………………………………………………........
Sinh ngày:……………………………Nơi sinh (tỉnh, thành phố):..……….………………...
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………............
Điện thoại:………………...……………………………………….........................................
Đơn vị công tác (nghề nghiệp):…………………………………..……………...................
Địa chỉ đơn vị công tác: ………………………………………………………………….……

Tôi đã đọc kỹ thông tin tuyển sinh và đồng ý các yêu cầu của khóa học mà Nhà
trường đề ra trong quá trình học tập. Tôi xin chấp hành tốt mọi nội quy và quy chế của
Trường ĐH Kinh Bắc đề ra.
Xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày …. tháng … năm 201
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học viên có thể nộp tiền học qua TK:
Số TK của Nhà trường:
Trường ĐH Kinh Bắc
Số TK:110000091521
Tại Ngân hàng Vietinbank Hà Nội


