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ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

 

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

 

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017 

 

1. Thông tin chung về trường 

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang web: 

 Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
 Sứ mệnh: Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

hàng đầu Việt Nam. Liên tục đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn nhân lực và các 
sản phẩm khoa học chất lượng cao trong các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp, 
khoa học, công nghệ, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước 
và khu vực. 

 Địa chỉ các trụ sở 
o Cơ sở 1: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh chiểu. Q. Thủ Đức, TP. HCM; 
o Cơ sở 2: 484 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 

TP.HCM. 
 Địa chỉ trang web: www.hcmute.edu.vn 

1.2. Quy mô đào tạo 

Nhóm ngành Quy mô hiện tại 

Nhóm ngành I 
10 NCS; 113 HVCH; 
15249 ĐH (14802 ĐHCQ, 447 
ĐHLT) 

3282 ĐH 

Nhóm ngành II   
Nhóm ngành III 1099 ĐH 252 ĐH 
Nhóm ngành IV   
Nhóm ngành V 83 NCS; 678 CH; 493 ĐH  
Nhóm ngành VI   
Nhóm ngành VII   

Tổng (ghi rõ cả số 
NCS, cao học, SV ĐH, 

CĐ) 

93 NCS, 791 CH, 16841 ĐH 3534 

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất 

1.3.1.1. Phương án tuyển sinh 2015 

Phương án tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu tổng quát và mục 

tiêu cụ thể của đề án tuyển sinh 2015. Căn cứ vào phương án kỳ thi tốt nghiệp THPT 

2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phân tích nêu trên, Trường ĐH SPKT 

TP.HCM xây dựng phương án tuyển sinh năm 2015 với hai phương thức trên quan 

điểm kết hợp sơ tuyển theo kết quả học tập trong quá trình học ở bậc THPT theo học 
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bạ và xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 của thí sinh. Việc 

kết hợp này là xu hướng đánh giá năng lực của các nước tiên tiến với việc xem xét cả 

quá trình học tập của người học và kết quả thi cuối quá trình. Điều này sẽ loại bỏ yếu 

tố may rủi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhờ tính đến kết quả của quá trình 

học tập trong 3 năm học THPT. 

Kết quả khảo sát so sánh thành tích học tập học đại học với kết quả thi đầu vào 

theo khối ngành A, A1 hoặc B của sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ cho thấy 

các em có điểm đầu vào môn Toán tốt sẽ phát huy tư duy kỹ thuật, khả năng tính toán 

cũng như khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Vì vậy, đối với các ngành công 

nghệ kỹ thuật, nhà trường chọn môn Toán là môn chính và nhân hệ số 2. Thêm vào đó, 

môn Văn cũng giúp đưa vào yếu tố nhân văn trong thiết kế kỹ thuật, giúp các sản 

phẩm công nghệ trong thời đại mới thân thiện với con người và môi trường. Tiếng 

Anh là nền tảng cho công cuộc hội nhập quốc tế và là thành tố không thể thiếu được 

đối với nguồn nhân lực trong giai đoạn toàn cầu hóa. Chính vì vậy, nhà trường quyết 

định bổ sung khối D1 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) cho việc xét tuyển nhóm ngành kỹ 

thuật công nghệ. 

Phương thức tuyển sinh này sẽ được nêu cụ thể trong mục 2.1 „Phương thức 

tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia THPT và học bạ“. 

Ngoài ra, trong phương án tuyển sinh riêng năm 2015, Trường sử dựng phương 

thức xét tuyển khác: Trường sử dụng tối đa 30% chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh để 

xét tuyển thẳng các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; 5% chỉ tiêu xét tuyển 

thẳng các thí sinh học lớp chuyên của các trường chuyên có điểm học bạ cao. Điều 

kiện cụ thể được nêu ở phần 2.2 „Phương thức tuyển sinh theo xét tuyển“. 

Đối với các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật: Thí sinh sau khi trúng tuyển 

vào trường có n`guyện vọng sẽ làm thủ tục đăng ký học các chương trình đào tạo sư 

phạm kỹ thuật. 

1.3.1.2. Phương án tuyển sinh 2016 

Phương án tuyển sinh năm 2016 được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu tổng quát 

và mục tiêu cụ thể của đề án tuyển sinh năm 2016, dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia, kết quả học tập trong quá trình học ở bậc THPT của thí sinh. 

 Xét tuyển chỉ dựa theo điểm thi THPT quốc gia: Phương án này áp dụng cho tất 

cả các ngành trừ ngành Thiết kế thời trang; 

 Xét tuyển chỉ dựa vào kết quả học bạ THPT của thí sinh: Phương án ngày áp 

dụng cho tối đa 40% chỉ tiêu tất cả các ngành hệ đào tạo chất lượng cao; 

 Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia và tổ chức thi riêng đối với ngành 

nghệ thuật: Phương án này áp dụng cho ngành Thiết kế thời trang. 

Ngoài ra, Nhà trường cũng mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng có 

năng lực, thu hút nhân tài với các chính sách rõ ràng hơn, cụ thể và hấp dẫn hơn: mở 

rộng xét tuyển các đối tượng học sinh giỏi, học sinh lớp chuyên trường chuyên, học 
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sinh có chứng chỉ ngoại ngữ qu`ốc tế với số điểm cao, trao học bổng khuyến khích, 

học bổng toàn phần. Về ưu tiên xét tuyển thẳng, ngoài các diện tuyển thẳng theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu từng ngành đào 

tạo để xét tuyển thẳng thí sinh học lớp chuyên của trường chuyên trên địa bàn cả nước. 

Riêng đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh trường sử dụng thêm tối đa 

20% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 

Đối với các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật: Thí sinh sau khi trúng tuyển 

vào trường có nguyện vọng sẽ làm thủ tục đăng ký và sẽ được xét tuyển để học các 

chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật. 

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (file excel đính kèm) 

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét 
tuyểt 

Năm tuyển sinh -2 (2015) Năm tuyển sinh -1 (2016) 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Nhóm ngành I             

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 250 427 31,25 390 481 23 

Tổ hợp: A00, A01, D01             

Kỹ thuật Công nghiệp 70 70 29,25 70 81 21,5 

Tổ hợp: A00, A01, D01             

Công nghệ May 150 182 29,5 180 176 21,75 

Tổ hợp: A00, A01, D01             

Công nghệ Thông tin 380 375 29,75 360 342 22,5 

Tổ hợp: A00, A01, D01             

Công nghệ Thực phẩm 120 160 31,25 160 135 22,75 

Tổ hợp: A00, B00, D07             

Công nghệ KT Máy tính 120 163 29,25 140 94 21,5 

Tổ hợp: A00, A01, D01             

Thiết kế Thời trang 40 34 22,75 40 100 20 

Tổ hợp: V01, V02             

CNKT Điện tử Truyền thông 330 341 29,5 300 265 21,75 
Tổ hợp: A00, A01, D01             

Công nghệ Kỹ thuật  Điện, điện tử 
370 374 30,75 330 425 23 

Tổ hợp: A00, A01, D01             

KT xây dựng công trình giao 
thông 100 123 28,25 130 72 21,25 
Tổ hợp: A00, A01, D01             
Công nghệ Chế tạo máy 350 328 30,25 330 370 22,25 
Tổ hợp: A00, A01, D01             

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 250 250 30,5 240 336 22,5 
Tổ hợp: A00, A01, D01             
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Công nghệ Kỹ thuật  Cơ Điện tử 
250 295 31,5 330 367 23,25 

Tổ hợp: A00, A01, D01           
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 120 145 29,5 130 161 21,75 
Tổ hợp: A00, A01, D01             

CNKT Công trình Xây dựng 250 225 29,5 210 214 22,25 
Tổ hợp: A00, A01, D01             

CN Kỹ thuật Môi trường 150 149 29,75 130 94 21,25 
Tổ hợp: A00, A01, D07             

CNKT Điều khiển và Tự động hóa 
230 249 31,25 240 171 23 

Tổ hợp: A00, A01, D01             
Kinh tế Gia đình 50 43 26,5 50 25 18,25 
Tổ hợp: A00, A01, B00, D07             
Sư phạm tiếng Anh 70 65 30,75 50 38 29,25 
Tổ hợp: D01             

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 70 83 31,25 70 75 22,75 
Tổ hợp: A00, B00, D07             

Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) 
- - - 50 60 21,75 

Tổ hợp: A00, A01, D01             

Logistics và quản lý chuỗi cung 
ứng - - - 90 88 20 
Tổ hợp: A00, A01, D01             

Ngôn ngữ Anh - - - 70 74 27,75 
Tổ hợp: D01             

Nhóm ngành III             

Quản lý Công nghiệp 120 162 29,75 170 149 22 
Tổ hợp: A00, A01, D07             

Kế toán 150 157 28,75 140 103 21,5 
Tổ hợp: A00, A01, D01             
Thương mại điện tử 70 75 28,75 70 54 21,75 
Tổ hợp: A00, A01, D01             

Nhóm ngành V             

Công nghệ In 120 136 29 130 156 21,25 
Tổ hợp: A00, A01, D01             
Công nghệ vật liệu - - - 50 61 20,25 
Tổ hợp: A00, A01, D07             

Tổng 4180 4611 X 4650 4767 X 
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2. Các thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 

2.1. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên phạm vi cả nước; 

2.2. Phạm vi tuyển sinh 

Phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Phạm vi chi tiết trong các phần phương án 

tuyển sinh cụ thể. 

2.3. Phương thức tuyển sinh 

 Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia: Phương án này áp dụng cho tất cả 

các ngành, các hệ đào tạo trừ ngành Thiết kế thời trang; 

 Xét tuyển chỉ dựa vào kết quả học bạ THPT của thí sinh: Phương án ngày áp 

dụng cho tối đa 40% chỉ tiêu tất cả các ngành hệ đào tạo chất lượng cao; 

 Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia và tổ chức thi riêng đối với ngành 

nghệ thuật: Phương án này áp dụng cho ngành Thiết kế thời trang. 

Ngoài ra, Nhà trường cũng mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng có 

năng lực, thu hút nhân tài với các chính sách rõ ràng hơn, cụ thể và hấp dẫn hơn: mở 

rộng xét tuyển các đối tượng học sinh giỏi, học sinh lớp chuyên trường chuyên, học 

sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với số điểm cao, trao học bổng khuyến khích, học 

bổng toàn phần. Cụ thể, ngoài các đối tượng được tuyển thẳng theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu từng ngành đào tạo để: ưu 

tiên xét tuyển thẳng các thí sinh ở các trường chuyên, trường có chất lượng đào tạo tốt 

trên cả nước; ưu tiên xét tuyển các thí sinh của các trường THPT có ký kết hợp tác về 

hường nghiệp, tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học với trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật. Riêng đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh trường sử 

dụng thêm tối đa 20% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ 

quốc tế. 

Đối với các chương trình đào tạo Sư phạm Kỹ thuật: Thí sinh sau khi trúng tuyển 

vào trường có nguyện vọng sẽ làm thủ tục đăng ký và sẽ được xét tuyển để học các 

chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật. 

2.4.  Chỉ tiêu tuyển sinh 

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2017 theo từng khối ngành và hệ đào tạo như 

sau: 

 
TT 

Chỉ tiêu 

Khối ngành 

Khối 
ngành 

I 

Khối 
ngành 

II 

Khối 
ngành 

III 

Khối 
ngành 

IV 

Khối 
ngành 

V 

Khối 
ngành 

VI 

Khối 
ngành 

VII 

1 Sau đại học               
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1.1 Tiến sĩ 70             

1.2 Thạc sĩ 384       41     

2 Đại học               

2.1 Chính quy 3663   359   536     

  Trong đó các ngành đào tạo theo khối ngành I  

  Sư phạm Tiếng Anh 50 x x x x x x 

  
Sư phạm Kỹ thuật công 
nghiệp 310 x x x x x x 

      x x x x x x 

      x x x x x x 

      x x x x x x 

2.2 Liên thông CQ               

2.3 Bằng 2 CQ 30             

2.4 Liên thông VLVH 50   300   1200   50 

2.5 Bằng 2 VLVH         100     

2.6 VLVH     60   180   60 

2.7 Từ xa               

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT; 

 Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo học bạ (Tốt nghiệp 2017): 

Thí sinh tốt nghiệp THPT và ĐTBHB mỗi môn học theo tổ hợp đăng ký xét 

tuyển phải từ 7.0 trở lên. 

 Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập hoàn toàn theo kết quả kỳ thi 

THPT: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và thỏa điều kiện đảm bảo ngưỡng chất 

lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường 

2.6.1. Mã Trường: SPK 

2.6.2. Các định nghĩa tổ hợp môn xét tuyển, điểm trung bình học bạ 

2.6.2.1. Về tổ hợp các môn xét tuyển: 

STT Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 

1.  A00 Toán Vật lý Hóa học 

2.  A01 Toán Vật lý Tiếng Anh 

3.  B00 Toán Hóa học Sinh học 

4.  D01 Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

5.  D07 Toán Hóa học Tiếng Anh 

6.  V01 Toán Ngữ văn Vẽ trang trí màu 

7.  V02 Toán Tiếng Anh Vẽ trang trí màu 

8.  D90 Toán Tiếng Anh Khoa học tự nhiên 

9.  D96 Toán Tiếng Anh Khoa học xã hội 
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Lưu ý: Đối với tổ hợp môn D90 và D96 chỉ xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT 

năm 2017. 

2.6.2.2. Điểm trung bình môn học theo học bạ (ĐTBHB): 

ĐTBHB là trung bình cộng của điểm trung bình môn học của 5 học kỳ, ba năm 

học 10, 11, 12 theo học bạ THPT, không tính học kỳ 2 năm lớp 12, lấy đến 02 chữ số 

thập phân. Ví dụ cách tính điểm trung bình môn học theo học bạ của thí sinh Nguyễn 

Văn A được thể hiện theo bảng bên dưới đây: 

HK I HK II HK I HKII HKI HKII

Toán 6 6 7 8 8 - 7.00

Vật lý 7 6 8 8 8.5 - 7.50

Hóa học 7 9 9 8 9.5 - 8.50

Ngữ văn 5 6 7 4 5 - 5.40

Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12
ĐTBHBMôn học

 

2.6.3. Danh sách liệt kê các ngành/chương trình đào tạo và các tổ hợp môn xét 

tuyển 

Năm 2017, Trường ĐH SPKT TP.HCM tuyển sinh 29 ngành đào tạo đại học. Đối 

với hệ đào tạo chất lượng cao Trường tuyển sinh 17 chương trình đào tạo được giảng 

dạy bằng tiếng Việt và 10 chương trình đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng 

Anh. Danh sách các ngành (chương trình) đào tạo và tổ hợp các các khối xét tuyển 

năm 2017 như sau: 

STT Ngành học/Chương trình đào tạo Mã ngành Khối xét tuyển 
 Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học hệ đại trà – 28 CTĐT 

1.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 A00, A01, D01, D90 

2.  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 A00, A01, D01, D90 

3.  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 52510303 A00, A01, D01, D90 

4.  Công nghệ kỹ thuật máy tính 52510304 A00, A01, D01, D90 

5.  Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 52520212 A00, A01, D01, D90 

6.  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 52510201 A00, A01, D01, D90 

7.  Công nghệ chế tạo máy 52510202 A00, A01, D01, D90 

8.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 A00, A01, D01, D90 

9.  Kỹ thuật công nghiệp 52510603 A00, A01, D01, D90 

10.  Công nghệ chê biến lâm sản 52540301 A00, A01, D01, D90 

11.  Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 A00, A01, D01, D90 

12.  Công nghệ kỹ thuật nhiệt 52510206 A00, A01, D01, D90 

13.  Công nghệ in 52510501 A00, A01, D01, D90 

14.  Công nghệ thông tin 52480201 A00, A01, D01, D90 

15.  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 52510102 A00, A01, D01, D90 
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16.  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 52580205 A00, A01, D01, D90 

17.  Quản lý công nghiệp 52510601 A00, A01, D01, D90 

18.  Kế toán 52340301 A00, A01, D01, D90 

19.  Thương mại điện tử 52340122 A00, A01, D01, D90 

20.  Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 52340122 A00, A01, D01, D90 

21.  Công nghệ thực phẩm 52540101 A00, B00, D07, D90 

22.  Công nghệ kỹ thuật hóa học 52510401 A00, B00, D07, D90 

23.  Công nghệ kỹ thuật môi trường 52510406 A00, B00, D07, D90 

24.  Kinh tế gia đình 52810501 A00, B00, D01, D07 

25.  Thiết kế thời trang 52210404 V01, V02 

26.  Công nghệ may 52540204 A00, A01, D01, D90 

27.  Công nghệ vật liệu 52510402 A00, A01, D07, D90 

28.  Sư phạm tiếng Anh 52140231 D01, D96 

29.  Ngôn ngữ Anh 52220201 D01, D96 

 Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chất lượng cao (bằng tiếng Việt)  - 
17 CTĐT 

30.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 A00, A01, D01, D90 

31.  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 A00, A01, D01, D90 

32.  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 52510303 A00, A01, D01, D90 

33.  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 52510201 A00, A01, D01, D90 

34.  CN chế tạo máy 52510202 A00, A01, D01, D90 

35.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 A00, A01, D01, D90 

36.  Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 A00, A01, D01, D90 

37.  Công nghệ kỹ thuật nhiệt 52510206 A00, A01, D01, D90 

38.  Công nghệ in 52510501 A00, A01, D01, D90 

39.  Công nghệ thông tin 52480201 A00, A01, D01, D90 

40.  Công nghệ may 52540204 A00, A01, D01, D90 

41.  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 52510102 A00, A01, D01, D90 

42.  Công nghệ kỹ thuật máy tính 52510304 A00, A01, D01, D90 

43.  Quản lý công nghiệp 52510601 A00, A01, D01, D90 

44.  Kế toán 52340301 A00, A01, D01, D90 

45.  Công nghệ kỹ thuật môi trường 52510406 A00, B00, D07, D90 

46.  Công nghệ thực phẩm 52540101 A00, B00, D07, D90 

Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chất lượng cao (bằng tiếng Anh) – 

10 CTĐT 

47.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 A00, A01, D01, D90 

48.  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 A00, A01, D01, D90 

49.  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 52510303 A00, A01, D01, D90 
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50.  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 52510201 A00, A01, D01, D90 

51.  Công nghệ chế tạo máy 52510202 A00, A01, D01, D90 

52.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 A00, A01, D01, D90 

53.  Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 A00, A01, D01, D90 

54.  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 52510102 A00, A01, D01, D90 

55.  Công nghệ thông tin 52480201 A00, A01, D01, D90 

56.  Công nghệ thực phẩm 52540101 A00, B00, D07, D90 

Các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật (miễn học phí) – Thí sinh sau khi trúng 
tuyển 12 ngành tương ứng trong 28 ngành đại trà trên sẽ đăng ký học sư phạm kỹ thuật 
sau. 

1.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 A00, A01, D01, D90 

2.  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 A00, A01, D01, D90 

3.  Công nghệ chế tạo máy 52510202 A00, A01, D01, D90 

4.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 A00, A01, D01, D90 

5.  Kỹ thuật công nghiệp 52510603 A00, A01, D01, D90 

6.  Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 A00, A01, D01, D90 

7.  Công nghệ kỹ thuật nhiệt 52510206 A00, A01, D01, D90 

8.  Công nghệ thông tin 52480201 A00, A01, D01, D90 

9.  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 52510102 A00, A01, D01, D90 

10.  Công nghệ thực phẩm 52540101 A00, B00, D07, D90 

11.  Công nghệ kỹ thuật môi trường 52510406 A00, B00, D07, D90 

12.  Công nghệ may 52540204 A00, A01, D01, D90 

Khi đăng ký xét tuyển, Mã ngành xét tuyển để phân biệt giữa các hệ đào tạo chất 

lượng cao bằng tiếng Việt, chất lượng cao dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hệ đại trà 

được thiết lập bằng mã ngành (cấp IV, ở bảng trên) + ký tự (D/A/C). Những 

ngành/chương trình đào tạo có ký tự cuối của mã ngành xét tuyển là D là hệ đại trà, A 

là hệ đào tạo chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh, C là hệ đào tạo chất lượng cao 

giảng dạy bằng tiếng Việt. 

Ví dụ, thí sinh muốn đăng ký vào ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

hệ đào tạo chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh, mã ngành xét tuyển được sử 

dụng để đăng ký là 52510102A. 

2.6.4. Phương thức xét tuyển cụ thể 

2.6.4.1. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo học bạ 

Phạm vi xét tuyển: Các ngành đào tạo kỹ sư trình độ đại học hệ đào tạo chất 

lượng cao (tối đa 40% chỉ tiêu). 

Hình thức xét tuyển: Dựa vào ĐTBHB từng môn học theo tổ hợp môn đăng ký 

xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng ĐTBHB theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không 

nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao xuống thấp. 
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Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và 

ĐTBHB mỗi môn học theo tổ hợp đăng ký xét tuyển phải từ 7.0 trở lên. 

2.6.4.2. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập hoàn toàn theo kết quả kỳ thi 

THPT 

Phạm vi xét tuyển: 

 Các ngành đào tạo trình độ đại học hệ đào tạo chất lượng cao (tối thiểu 60% chỉ 

tiêu); 

 Các ngành đào tạo hệ đại trà trừ ngành Thiết kế thời trang; 

Hình thức xét tuyển: Dựa vào kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2017 

(không bảo lưu kết quả trước năm 2016). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc 

gia năm 2017của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) 

cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp. 

ĐXT = ∑ĐiểmTHPTmônthi_i + Điểmưu_tiên 

Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân 

hệ số 2. Điểm ưu tiên không nhân hệ số. 

ĐXT = ĐiểmTHPTmôn_1 + ĐiểmTHPTmôn_2 +ĐiểmTHPTmôn_tiếng Anh*2+ 

Điểmưu_tiên 

Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và thỏa 

điều kiện đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

2.6.4.3. Phương thức xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi quốc gia THPT và tổ 

chức thi đối với ngành nghệ thuật 

Phạm vi xét tuyển: Phương án này áp dụng cho ngành Thiết kế thời trang. 

Nhà trường tổ chức kỳ thi riêng đối với môn thi Vẽ trang trí màu nước dành cho 

thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Thiết kế thời trang. Điểm tổng dùng để xét tuyển 

được tính bằng điểm môn vẽ trang trí nhân hệ số 2, cộng với điểm thi THPT quốc gia 

2017 hai môn còn lại (Toán và Ngữ văn - V01, hoặc Toán và Anh văn – V02) và cộng 

điểm ưu tiên (nếu có, không nhân hệ số). Điểm xét tuyển được tính theo công thức 

sau: 

ĐXT = ĐiểmTHPTmôn_1+ ĐiểmTHPTmôn_2+ 2*Điểmthimôn_vẽ trang trí+ 

Điểmưu_tiên 

2.6.4.4. Các phương thức ưu tiên xét tuyển khác 

Ngoài thí sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhà trường có các chính sách xét 

tuyển thẳng khác như sau: 
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1. Trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, 

học lớp chuyên (Toán học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Sinh học, Tin học) của các 

trường chuyên, trường có chất lượng đào tạo tốt  trên cả nước (theo danh sách 

trường công bố theo địa chỉ: www.tuyensinh.hcmute.edu.vn) có ĐTBHB từng môn 

đăng ký dự tuyển: 

 Đối với hệ đại trà: từ 7.0 điểm trở lên đối với thí sinh các trường chuyên, 7.5 trở 

lên đối với các thí sinh các trường không chuyên trong danh sách do trường 

công bố; 

 Đối với hệ đào tạo chất lượng cao: từ 6.5 điểm trở lên đối với trường chuyên và 

7.0 trở lên đối với các trường khác trong danh sách; 

Tổ hợp môn xét tuyển vào ngành đào tạo có chứa môn học ở lớp chuyên (môn 

Tin học được xét vào ngành phù hợp tương ứng, không tính tổ hợp môn KHTN, 

KHXH). Tiêu chí xét tuyển: Lấy điểm từ trên xuống theo tổng ĐTBHB ba môn đăng 

ký xét tuyển cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). 

2. Trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu các ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn 

ngữ Anh để ưu tiên xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, đạt điểm IELTS 

quốc tế từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. ĐTBHB từng môn học theo tổ hợp môn đăng 

ký xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên. Tiêu chí xét tuyển: Lấy từ trên xuống theo điểm 

IELTS hoặc điểm quy đổi tương đương theo bảng điểm quy đổi chuẩn quốc tế. Nếu 

bằng điểm thì ưu tiên tổng ĐTBHB hai môn còn lại cao hơn. 

3. Trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu các ngành đào tạo chất lượng cao giảng 

dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh để xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, có 

chứng chỉ IELTS quốc tế từ 4.5 trở lên hoặc tương đương và ĐTBHB từng môn theo 

tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6.5 trở lên (danh sách quy đổi tương đương công bố 

trên website nhà trường: www.tuyensinh.hcmute.edu.vn). Tiêu chí xét tuyển: lấy từ 

cao đến thấp theo điểm IELTS, nếu bằng điểm thì ưu tiên điểm tổng học bạ 3 môn 

theo tổ hợp môn đăng ký cao hơn. 

4. Trường sử dụng tối đa 5% để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT 

năm 2017 top 10 ở các trường có ký hợp tác về hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo và 

nghiên cứu khoa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Điều kiện xét 

tuyển, điểm từng môn đăng ký xét tuyển thẳng theo học bạ từ 8.0 trở lên với hệ đại trà 

(7.0 trở lên đối với hệ chất lượng cao) 

Các trường hợp khác không nằm trong các phương thức xét tuyển trên (từ mục 

2.3.1 – đến mục 2.3.4) do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tùy theo 

trường hợp cụ thể. 

2.7. Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu 

Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh cho ngành Thiết kế thời trang với môn Vẽ 

trang trí màu nước. 
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Thời gian tổ chức thi tuyển: Ngày 27 tháng 6 năm 2017; 

Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển: Online, trực tiếp tại trường hoặc qua đường 

bưu điện. 

Điều kiện thi tuyển/xét tuyển: Tất cả các thí sinh trên cả nước, tốt nghiệp THPT, 

có nguyện vọng thi vào trường để học ngành Thiết kế thời trang. 

2.8.  Thời gian, phương thức đăng ký, chính sách ưu tiên, lệ phí trong tuyển sinh 

2.8.1. Lịch tuyển sinh của trường 

Lịch tuyển sinh của trường căn cứ theo lịch tuyển sinh công bố của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Thông tin tuyển sinh của trường được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin: 

 Website trường: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn 

 Fanpage trường: https://www.facebook.com/SV.SPKT 

 Fanpage tuyển sinh ĐHSPKT: https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/ 

 Fanpage tuyển sinh: https://www.facebook.com/UTE.2017/ 

Các thông báo cụ thể về lịch tổ chức thi môn Vẽ thời trang, thời gian nhận hồ sơ, 

chi tiết hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ được thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử 

của nhà trường: www.tuyensinh.hcmute.edu.vn 

2.8.2. Phương thức, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ xét tuyển 

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 03 hình thức: 

 Thí sinh có thể nộp ĐKXT và phí dự tuyển trực tuyến qua webite 

www.xettuyen.hcmute.edu.vn; 

 Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh; 

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. 

Địa chỉ liên hệ: 

Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP.HCM, Số 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM, 

 Điện thoại liên lạc: 08.38961333, 08.3722.2764; 08.3722.5724 

Email: tuyensinh@hcmute.edu.vn; 

Website: www.tuyensinh.hcmute.edu.vn. 

 Thời gian đăng ký xét tuyển vào trường theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.8.3. Chính sách ưu tiên:  

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định trong Quy 

chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và điểm ưu tiên chỉ cộng vào xét tuyển 

những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào (đạt điều kiện cần của xét tuyển). 
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Ngoài những ưu tiên xét tuyển thẳng trên, nhà trường còn có các chính sách 

khuyến khích thí sinh như sau: 

1. Cấp học bổng khuyến tài cho sinh viên khóa 2017 hệ đại học chính quy trúng 

tuyển nhập học: 2 thí sinh trúng tuyển nhập học có điểm cao nhất mỗi ngành 

(tổng điểm xét tuyển 3 môn không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên từ 25 

điểm trở lên), ứng với mỗi điểm một triệu đồng (tổng mỗi sinh viên từ 

25.000.000 đồng trở lên cho toàn khóa). 

2. Cấp học bổng tài năng cho thí sinh hệ đào tạo chất lượng cao thủ khoa mỗi 

ngành 25.000.000 đồng/sinh viên. 

3. Cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa cho các thí sinh nữ đăng ký dự 

tuyển vào các ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Chế tạo máy, Công 

nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật công 

nghiệp. 

4. Miễn 100% học phí học kỳ 1 cho thí sinh của các trường THPT chuyên và năng 

khiếu trúng tuyển nhập học và các thí sinh được tuyển thẳng từ các trường 

THPT theo chương trình ký kết của nhà trường. Các học kỳ tiếp theo tùy thuộc 

vào kết quả học tập của sinh viên. 

2.8.4. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

Lệ phí xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.8.5. Học phí dự kiến 

Học phí dự kiến 2017-2018: 

 Khối ngành KHXH, kinh tế: 206.000 đ/tín chỉ 

 Khối ngành kỹ thuật, công nghệ: 242.000 đ/tín chỉ. 

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm đã báo cáo theo CV số 396/ĐHSPKT-

KHTC ngày 19/8/2016 (file CV đính kèm) 

3. Thông tin về các Điều kiện đảm bảo chất lượng chính 

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  

3.1.1. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên Phòng thí nghiệm, Xưởng thực tập Đơn vị quản lý 

1.  Phòng thí nghiệm Vật lý 1 Khoa Khoa học Ứng dụng 

2.  Phòng thí nghiệm Vật lý 2 Khoa Khoa học Ứng dụng 

3.  Phòng thí nghiệm Vật lý 3 Khoa Khoa học Ứng dụng 

4.  Phòng thí nghiệm Vật lý 4 Khoa Khoa học Ứng dụng 

5.  Phòng thí nghiệm Vật liệu học Khoa Cơ khí Chế tạo máy 
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6.  Phòng thí nghiệm Cơ điện tử Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

7.  Xưởng Khuôn mẫu Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

8.  Khu Công nghệ cao CNC Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

9.  Xưởng thực hành nghề Bào – Phay – Tiện Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

10.  Phòng thí nghiệm Đo lường Cơ khí Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

11.  Phòng thí nghiệm Trang bị điện Cơ khí Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

12.  Phòng thí nghiệm Bảo trì Bảo dưỡng Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

13.  Phòng thí nghiệm CAD – CAM - CNC Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

14.  Xưởng hàn  Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

15.  Xưởng nguội Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

16.  Xưởng thực hành Kỹ nghệ gỗ Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

17.  Phòng thí nghiệm Điện tử ô tô Khoa Cơ khí Động lực 

18.  Phòng thí nghiệm Khung gầm Khoa Cơ khí Động lực 

19.  Xưởng nhiệt điện lạnh Khoa Cơ khí Động lực 

20.  Xưởng động cơ ô tô Khoa Cơ khí Động lực 

21.  Xưởng Đồng sơn Khoa Cơ khí Động lực 

22.  Phòng thí nghiệm Động cơ Khoa Cơ khí Động lực 

23.  Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

24.  Phòng thí nghiệm Phân tích môi trường Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

25.  Phòng thí nghiệm Cảm quang Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

26.  Phòng thí nghiệm Hóa sinh Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

27.  Phòng thí nghiệm Vi sinh Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

28.  Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

29.  Xưởng công nghệ 1 Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

30.  Xưởng công nghệ 2 Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

31.  Xưởng công nghệ 3 Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 

32.  Phòng thí nghiệm Cơ học đất Khoa Xây dựng 

33.  Phòng thí nghiệm Cơ học Khoa Xây dựng 

34.  Phòng thí nghiệm vật liệu Xây dựng Khoa Xây dựng 

35.  Phòng thực tập Trắc địa Khoa Xây dựng 

36.  Phòng thực tập nghề Xây dựng Khoa Xây dựng 

37.  Phòng thí nghiệm in Khoa Kỹ thuật in & Truyền thông 

38.  Xưởng thực tập in Khoa Kỹ thuật in & Truyền thông 
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39.  Xưởng Thành phẩm Khoa Kỹ thuật in & Truyền thông 

40.  Xưởng Chế bản Khoa Kỹ thuật in & Truyền thông 

41.  Phòng thí nghiệm Cơ điện tử Viện Sư phạm Kỹ thuật 

42.  Phòng thí nghiệm ô tô Viện Sư phạm Kỹ thuật 

43.  Phòng thí nghiệm Thủy lực khí nén Viện Sư phạm Kỹ thuật 

44.  Xưởng thực tập hàn Viện Sư phạm Kỹ thuật 

45.  Phòng LAB 1 Viện Sư phạm Kỹ thuật 

46.  Phòng LAB 2 Viện Sư phạm Kỹ thuật 

47.  Phòng máy tính 1 Viện Sư phạm Kỹ thuật 

48.  Phòng máy tính 2 Viện Sư phạm Kỹ thuật 

49.  Phòng máy tính 3 Viện Sư phạm Kỹ thuật 

50.  Xưởng May mẫu Khoa Công nghệ may &Thời trang 

51.  Xưởng may 1 Khoa Công nghệ may &Thời trang 

52.  Xưởng may 2 Khoa Công nghệ may &Thời trang 

53.  Xưởng may 3 Khoa Công nghệ may &Thời trang 

54.  Xưởng may 4 Khoa Công nghệ may &Thời trang 

55.  Xưởng Cắt Khoa Công nghệ may &Thời trang 

56.  Xưởng thiết bị Khoa Công nghệ may &Thời trang 

57.  Xưởng Nấu ăn Khoa Công nghệ may &Thời trang 

58.  Phòng Thiết kế thời trang Khoa Công nghệ may &Thời trang 

59.  Phòng Hình họa 1 Khoa Công nghệ may &Thời trang 

60.  Phòng Hình họa 2 Khoa Công nghệ may &Thời trang 

61.  Xưởng Làm bánh Khoa Công nghệ may &Thời trang 

62.  Phòng thực hành máy tính 1 Khoa Công nghệ Thông tin 

63.  Phòng thực hành máy tính 2 Khoa Công nghệ Thông tin 

64.  Phòng thực hành máy tính 3 Khoa Công nghệ Thông tin 

65.  Phòng thực hành máy tính 4 Khoa Công nghệ Thông tin 

66.  Phòng thực hành máy tính 5 - 6 Khoa Công nghệ Thông tin 

67.  Phòng Server Khoa Công nghệ Thông tin 

68.  Phòng máy 7 A5-101 Khoa Công nghệ Thông tin 

69.  Phòng máy 8 A5-203 Khoa Công nghệ Thông tin 

70.  Phòng máy 9 A5-204 Khoa Công nghệ Thông tin 

71.  Phòng máy 10 A5-301 Khoa Công nghệ Thông tin 
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72.  Phòng máy 11 A5-302 Khoa Công nghệ Thông tin 

73.  Phòng máy 12 A5-303 Khoa Công nghệ Thông tin 

74.  Phòng máy 13 A5-304 Khoa Công nghệ Thông tin 

75.  Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin 

76.  Phòng Innovation Lab Khoa Đào tạo Chất lượng cao 

77.  Phòng LAB 1 Khoa Ngoại ngữ 

78.  Phòng LAB 2 Khoa Ngoại ngữ 

79.  Phòng Kỹ thuật Đo lường Trung tâm Việt Đức 

80.  Phòng kỹ thuật CNC Trung tâm Việt Đức 

81.  Phòng kỹ thuật CAD - CAM Trung tâm Việt Đức 

82.  Phòng Điều khiển Thủy lực Trung tâm Việt Đức 

83.  Phòng Điều khiển Khí nén Trung tâm Việt Đức 

84.  Xưởng mài Trung tâm Việt Đức 

85.  Xưởng phay Trung tâm Việt Đức 

86.  Xưởng tiện Trung tâm Việt Đức 

87.  Xưởng nguội Trung tâm Việt Đức 

88.  Phòng thực tập Cung cấp điện E3 Trung tâm Việt Đức 

89.  Phòng thực tập PLC – S7 300 E4 Trung tâm Việt Đức 

90.  Phòng thực tập lắp điện E5 Trung tâm Việt Đức 

91.  Phòng thực tập điện tử E6 Trung tâm Việt Đức 

92.  Phòng thực tập PLC S7 200 E8 Trung tâm Việt Đức 

93.  Phòng thực tập Trang bị điện E9 Trung tâm Việt Đức 

94.  Phòng Máy điện E10 Trung tâm Việt Đức 

95.  Phòng Quấn dây E11 Trung tâm Việt Đức 

96.  Phòng Máy tính 1 A5-101 Trung tâm Thông tin - Máy tính 

97.  Phòng Máy tính 2 A5-102 Trung tâm Thông tin - Máy tính 

98.  Phòng Máy tính 3 A5-103 Trung tâm Thông tin - Máy tính 

99.  Phòng Máy tính 4 A5-104 Trung tâm Thông tin - Máy tính 

100.  Phòng Máy tính 5 A5-102A Trung tâm Thông tin - Máy tính 

101.  Phòng Máy tính 6 A5-102B Trung tâm Thông tin - Máy tính 

102.  Phòng Máy tính  Trường THKTTH 

103.  Xưởng thực tập Điện tử Trường THKTTH 

104.  Xưởng thực tập Điện công nghiệp Trường THKTTH 
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105.  Xưởng thực tập PLC Trường THKTTH 

106.  Xưởng thực tập Đo lường Trường THKTTH 

107.  Xưởng thực tập Máy điện Trường THKTTH 

108.  Xưởng thực hành nghề Cơ khí Trường THKTTH 

109.  Xưởng thực hành nghề Ô tô Trường THKTTH 

110.  Xưởng thực hành nghề Nhiệt điện lạnh Trường THKTTH 

111.  Xưởng thực hành nghề May công nghiệp Trường THKTTH 

112.  Xưởng thực hành nghề Điện ô tô – Khung gầm Trường THKTTH 

113.  Phòng thí nghiệm Vi xử lý 1 Khoa Điện – Điện tử 

114.  Phòng thí nghiệm Vi xử lý 2 Khoa Điện – Điện tử 

115.  Phòng thí nghiệm Robotics Khoa Điện – Điện tử 

116.  Phòng thực hành hệ thống điều khiển tự động Khoa Điện – Điện tử 

117.  Phòng thí nghiệm Cung cấp điện Khoa Điện – Điện tử 

118.  Phòng thí nghiệm Vi xử lý Khoa Điện – Điện tử 

119.  Phòng thí nghiệm Điện tử công suất cơ bản 1 Khoa Điện – Điện tử 

120.  Phòng thí nghiệm Điện tử công suất cơ bản 2 Khoa Điện – Điện tử 

121.  Phòng thí nghiệm Điện tử công suất nâng cao Khoa Điện – Điện tử 

122.  Phòng thực tập vi xử lý nâng cao Khoa Điện – Điện tử 

123.  Phòng thí nghiệm Thiết kế IC Khoa Điện – Điện tử 

124.  Phòng thực tập Kỹ thuật số 1 Khoa Điện – Điện tử 

125.  Phòng thực tập Kỹ thuật số 2 Khoa Điện – Điện tử 

126.  Phòng thí nghiệm Đo lường điện Khoa Điện – Điện tử 

127.  Phòng thực tập Điện tử cơ bản 1 Khoa Điện – Điện tử 

128.  Phòng thực tập Điện tử cơ bản 2 Khoa Điện – Điện tử 

129.  Phòng thực tập Hệ thống nhúng Khoa Điện – Điện tử 

130.  Phòng thực tập Mạng máy tính Khoa Điện – Điện tử 

131.  Phòng thiết kế VLSI/ASIC Khoa Điện – Điện tử 

132.  Phòng thực tập Máy điện 1 Khoa Điện – Điện tử 
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133.  Phòng thí nghiệm xử lý tín hiệu và hình ảnh Khoa Điện – Điện tử 

134.  Phòng thực tập Hệ thống viễn thông Khoa Điện – Điện tử 

135.  Phòng thực tập tự động hóa Siemens Khoa Điện – Điện tử 

136.  Phòng thực tập tự động hóa ABB Khoa Điện – Điện tử 

137.  Phòng thực tập tự động hóa Omron Khoa Điện – Điện tử 

138.  Phòng thực tập Truyền động điện và Điều khiển  Khoa Điện – Điện tử 

139.  Phòng thực tập tự động hóa Panasonic Khoa Điện – Điện tử 

140.  Phòng thực tập tự động hóa Rockwell Khoa Điện – Điện tử 

141.  Phòng thí nghiệm năng lượng tài tạo và hệ thống 

điện 

Khoa Điện – Điện tử 

142.  Phòng thực tập Cung cấp điện Khoa Điện – Điện tử 

143.  Phòng thực tập Truyền động điện Khoa Điện – Điện tử 

144.  Phòng thực tập Điện cơ bản 1 Khoa Điện – Điện tử 

145.  Phòng thực tập Điện cơ bản 2 Khoa Điện – Điện tử 

146.  Phòng thực tập Trang bị điện Khoa Điện – Điện tử 

147.  Trung tâm đào tạo GE Khoa Điện – Điện tử 

148.  Phòng thí nghệm Hệ thống thông minh Khoa Điện – Điện tử 

149.  Phòng thí nghiệm Máy điện 1 Khoa Điện – Điện tử 

150.  Phòng thí nghiệm Máy điện 2 Khoa Điện – Điện tử 

 
3.1.2. Thống kê phòng học  

TT Loại phòng Số lượng 
 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ Không có phòng học trên 

200 chỗ 
Hội trường: 1 

 Phòng học từ 100 – 200 chỗ 67 
 Phòng học từ 50-100 chỗ 39 
 Số phòng học dưới 50 chỗ 43 
 Số phòng học đa phương tiện 124 
 

3.1.3. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

TT Nhóm ngành đào tạo Số lượng 
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 Nhóm ngành I 472 461 
 Nhóm ngành II  
 Nhóm ngành III 18 777 
 Nhóm ngành IV  
 Nhóm ngành V 9 555 
 Nhóm ngành VI  
 Nhóm ngành VII  

 

3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu (đính kèm file excel) 

4. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 năm gần nhất) 

Nhóm ngành 
Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 
tuyển nhập 

học 
Số SV tốt nghiệp  

Trong đó số SV tốt nghiệp đã 
có việc làm sau 12 tháng (tỷ 
lệ trên số lượng khảo sát) 

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH ĐH CĐSP 

Nhóm ngành I 7810  8325  4862  
97,29

% 
97,86

% 
/ 

Nhóm ngành II       / / / 

Nhóm ngành III 720  700  396  
98,48

% 
100% / 

Nhóm ngành IV       / / / 

Nhóm ngành V 300  353  120  100% 100% / 

Nhóm ngành VI       / / / 

Nhóm ngành VII       / / / 

Tổng 8830  9378  5378     

 

5. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm và chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm: 

 Tổng nguồn thu hợp pháp ước tính năm 2016: 308.700 triệu đồng 

 Chi phí đào tạo trung bình 01 sinh viên HK I 16-17: 15 triệu đồng. 

 
Tp, Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

PGS.TS. ĐỖ VĂN DŨNG 
   


