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I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH  

1. Phương thức xét tuyển tài năng (10-15% tổng chỉ tiêu) 

1.1 Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Bộ GDĐT) 

a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

- Học sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi 

Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) 

quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp môn thi, cụ thể trong Bảng 1. 

- Học sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi KHKT quốc tế hoặc đoạt giải 

Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức được xét 

tuyển thẳng vào ngành phù hợp lĩnh vực, nội dung đề tài. 

Bảng 1. Các ngành tuyển thẳng theo môn thi HSG 

Môn thi Ngành tuyển thẳng 

Toán, Vật lý Tất cả các ngành ngoại trừ Ngôn ngữ Anh (FL1 và FL2) 

Hóa học 

Nhóm ngành Hoá-Sinh-Thực phẩm-Môi trường, Dệt may-Vật liệu 

(CH1, CH2, CH3, CH-E11, BF1, BF2, BF-E12, EV1, TX1, MS1 và 

MS-E3) 

Sinh học 
Nhóm ngành Hoá-Sinh-Thực phẩm-Môi trường (CH1, CH2, CH3, 

CH-E11, BF1, BF2, BF-E12 và EV1) 

Tin học 
Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Toán tin (IT1, IT2, IT-E6,  

IT-E7, IT-E10, IT-EP, IT-LTU, IT-VUW, TROY-IT, MI1, MI2) 

Anh văn Ngành Ngôn ngữ Anh (FL1 hoặc FL2) 

KHKT Tất cả các ngành ngoại trừ IT1, IT2, IT-E6, IT-E7, IT-E10, IT-EP 

b) Điều kiện trúng tuyển 

- Số thí sinh dự tuyển thẳng không vượt quá 15% chỉ tiêu của một ngành (ưu 

tiên thí sinh đoạt giải cao); 

- Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT. 

1.2 Xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ quốc tế 

a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển: 

- Học sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT hoặc kết quả học dự bị đại học 

theo hình thức A-Level được xét tuyển vào tất cả các ngành; riêng ngành Ngôn ngữ 

Anh yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (còn hiệu lực tính đến ngày bắt đầu 

đăng ký), cụ thể như sau: 

 



Bảng 2. Điều kiện tuyển thẳng theo các chứng chỉ quốc tế 

Mã xét tuyển A-Level 
ACT 

(36) 

SAT 

(1600) 

IELTS 

Academic 

IT1, IT2, IT-E6, IT-E7,  

IT-E10, EE2 
PUM range  95 

(Toán A*) 

 33 

(Toán  34) 

 1465 

(Toán  770) 
 

BF2, EE1, EE-E8, EE-

EP, ET1, ET-E4, ET-E5, 

ET-E9, IT-EP, ME1, 

ME-E1, MI1, MI2, TE1, 

TE-E2 

PUM range  90 

(Toán A) 

 31 

(Toán  32) 

 1400 

(Toán  750) 
 

BF1, BF-E12, CH1, 

CH2, CH3, CH-E11, 

ED2, EV1, EM1, EM2, 

EM3, EM4, EM5, EM-

E13, HE1, MS1, MS-E3, 

PH1, PH2, 

EM-E14, ME2, ME-

NUT, TE2, TE3, TE-EP, 

TX1, FL1, FL2 

PUM range  80 

(Toán A) 

 

FL1, FL2: tiếng 

Anh A* 

 29 

(Toán  30) 

 1340 

(Toán  700) 
 

EM-VUW, ET-LUH, IT-

LTU, IT-VUW, ME-GU, 

ME-LUH, TROY-BA, 

TROY-IT 

PUM range  70 

(Toán B) 

 25 

(Toán  26) 

 1270 

(Toán  640) 
 

FL1, FL2     6.5 

- Điều kiện dự tuyển: điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11 

và 12 đạt từ 8,0 trở lên (riêng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020, lớp 12 chỉ tính 

học kỳ 1). Đối với chứng chỉ A-Level, các môn học phải phù hợp với ngành dự 

tuyển. 

b) Điều kiện trúng tuyển 

- Số thí sinh dự tuyển thẳng không vượt quá 15% chỉ tiêu của một ngành (ưu 

tiên thí sinh có kết quả cao hơn); 

- Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT. 

1.3 Xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn 

a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Học sinh có điểm trung bình chung học tập 

từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,0 trở lên (riêng đối với năm 2020, lớp 12 chỉ 

tính học kỳ 1) và thuộc một trong các diện sau đây: 

- Được tuyển thẳng nhưng không dự tuyển hoặc không trúng tuyển vào các 

ngành theo quy định tại mục 1.1; 

- Được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, 

Tiếng Anh (lớp 10, 11, 12); 

- Được chọn tham dự Cuộc thi KHKT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức; 



- Học hệ chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin và Tiếng Anh của các trường THPT 

chuyên trên toàn quốc; 

- Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, 

năm;  

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 6.0 trở lên hoặc các 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương được đăng ký xét tuyển vào các chương 

trình của ngành Ngôn ngữ Anh. 

b) Tiêu chí xét tuyển 

Tiêu chí 1 (tỉ trọng 75%): Thành tích học tập phổ thông, dựa trên: 

- Điểm trung bình (6 học kỳ) các môn học phổ thông trung học theo tổ hợp 

phù hợp với ngành đăng ký (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020, lớp 12 chỉ tính 

học kỳ 1); thứ tự xếp hạng điểm trung bình từng môn trong trường; xếp hạng các 

trường trung học phổ thông qua kỳ thi THPT Quốc gia các năm trước; đánh giá kết 

quả học đại học của học sinh các trường trúng tuyển vào Trường ĐHBK Hà Nội 

những khóa trước. 

- Giải thi HSG, minh chứng tham gia đội tuyển cấp tỉnh/thành phố; 

  - Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS hoặc tương đương). 

Tiêu chí 2 (tỉ trọng 25%): Năng lực, phẩm chất, năng khiếu đặc biệt, dựa 

trên các thành phần:  

- Tự đánh giá và bài viết giới thiệu bản thân;  

- Đánh giá và thư giới thiệu của 3 giáo viên môn học trong tổ hợp đăng ký; 

- Đánh giá của Hội đồng phỏng vấn; 

- Thành tích, năng khiếu khác (giải cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, các 

cuộc thi KHKT, STEM, STEAM, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao…). 

c) Điều kiện trúng tuyển 

- Thí sinh có thứ tự xếp hạng nằm trong chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển 

tài năng cho một ngành (không quá 25% chỉ tiêu của ngành); 

- Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm thi tốt nghiệp 

THPT (theo tổ hợp xét tuyển). 

1.4 Đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển 

a) Đối với cả 3 phương thức 1.1, 1.2 và 1.3, thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ trực 

tuyến trên trang tuyển sinh của Trường ĐHBK Hà Nội tại địa chỉ 

http://ts.hust.edu.vn từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 12/7/2020. Thí sinh sẽ được 

hướng dẫn để gửi bản chính các hồ sơ, minh chứng cần thiết. Thí sinh thuộc diện xét 

tuyển thẳng theo mục 1.1 phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký theo quy định của Bộ 

GDĐT (nộp hồ sơ qua Sở GDĐT). 

b) Mỗi thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào tối đa 3 ngành, chương trình 

đào tạo. Các nguyện vọng của thí sinh sẽ được xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên. 

http://ts.hust.edu.vn/


1.5 Thông báo kết quả và xác nhận nhập học 

a) Thí sinh sẽ được thông báo kết quả đạt hay không đạt yêu cầu vòng xét 

tuyển hồ sơ trước 20/7/2020; những thí sinh cần được phỏng vấn sẽ đồng thời nhận 

được giấy mời để tới Trường ĐHBK Hà Nội phỏng vấn trực tiếp dự kiến trước 

26/7/2020. 

Kết quả xét tuyển tài năng (theo cả 3 phương thức) sẽ được công bố sau 

01/8/2020. 

b) Sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 

sẽ nhận được Giấy báo trúng tuyển và đề nghị xác nhận nhập học. Trong thời gian 

quy định, thí sinh không thực hiện đầy đủ thủ tục xác nhận nhập học sẽ bị loại ra 

khỏi danh sách trúng tuyển. 

2. Phương thức xét tuyển theo điểm thi (85 - 90% tổng chỉ tiêu)  

2.1 Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

đáp ứng các yêu cầu theo quy định chung của Bộ GDĐT;  

- Điểm trung bình 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 

7,0 trở lên (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 chỉ tính 5 học kỳ tới hết học kỳ 1 

lớp 12). 

2.2 Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (50-60% tổng chỉ tiêu)  

- Điểm xét từng ngành, chương trình đào tạo xác định theo tổng điểm thi 3 

môn thi của các tổ hợp A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (Bảng 3), có 

tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên; 

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) hoặc tương 

đương có thể được quy đổi điểm thay cho điểm thi môn tiếng Anh để xét tuyển vào 

các ngành/chương trình theo tổ hợp A01, D07, D01 (Bảng 5, Bảng 6); 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ được Nhà trường công bố sau khi có điểm 

thi tốt nghiệp THPT.  

2.3 Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm Bài kiểm tra tư duy (30-

35% tổng chỉ tiêu, không áp dụng cho ngành Ngôn ngữ Anh) 

- Bài kiểm tra tư duy (Bài KTTD) gồm 2 phần Toán và Đọc hiểu, được tổ 

chức vào ngày 15/8/2020 sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

- Điểm xét từng ngành, chương trình xác định theo tổng điểm 2 môn thi tốt 

nghiệp THPT (Toán-Lý hoặc Toán-Hoá) và điểm Bài KTTD (hệ số 2) có tính điểm 

cộng ưu tiên. Hai tổ hợp xét tuyển tương ứng là A19 (Toán-Lý-Bài KTTD) và A20 

(Toán-Hoá-Bài KTTD) được quy định cụ thể cho các ngành trong Bảng 3.   

2.4 Đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển 

a) Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng vào các ngành, chương trình 



tại trường THPT hoặc tại các điểm đăng ký của sở GDĐT, hoặc theo phương thức 

trực tuyến theo quy định chung của Bộ GDĐT (cho cả hai phương thức xét 2.2 và 

2.3).  

b) Thí sinh muốn tham dự Bài kiểm tra tư duy để được xét theo phương thức 

kết hợp (2.3) cần đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường 

ĐHBK Hà Nội tại địa chỉ http://ts.hust.edu.vn từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 

30/6/2020. Thí sinh sẽ được hướng dẫn để gửi bản chính các hồ sơ, minh chứng cần 

thiết. 

c) Sơ tuyển thí sinh đăng ký tham dự Bài kiểm tra tư duy: Xét điểm trung bình 

6 học kỳ THPT của tổng điểm 3 môn theo tổ hợp lựa chọn (5 học kỳ đối với thí sinh 

tốt nghiệp năm 2020) theo chỉ tiêu sơ tuyển (dự kiến 7.000). Những thí sinh đạt yêu 

cầu sơ tuyển sẽ nhận được thông báo dự thi. Dự kiến kết quả sơ tuyển sẽ được công 

bố trước 15/7/2020. 

2.5 Nguyên tắc xét tuyển 

- Xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và văn bản thống nhất trong nhóm 

trường tuyển sinh. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp trong cùng đợt, sử 

dụng cơ sở dữ liệu chung. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước sẽ không được 

xét tiếp nguyện vọng sau. 

- Đối với từng phương thức xét tuyển, điểm trúng tuyển của các tổ hợp là như 

nhau. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển giữa phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT với 

phương thức xét kết hợp có thể khác nhau do mỗi phương thức có chỉ tiêu riêng và 

thang điểm khác nhau. 

- Điều kiện phụ khi xét tuyển: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm 

trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh 

sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ sau đây: Tổng điểm ba môn thuộc 

tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số, không làm tròn); nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu 

thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.  

2.6 Chính sách ưu tiên 

a) Ưu tiên vùng, miền, đối tượng chính sách được thực hiện theo Quy chế 

tuyển sinh của Bộ GDĐT, áp dụng cho các phương thức tuyển sinh của Trường. 

b) Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được ưu tiên khi xét 

tuyển tài năng theo hình thức xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn (nếu đăng ký).  

 

Bảng 3. Các ngành/chương trình đào tạo, mã xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến 

TT 
Tên ngành, 

chương trình đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

Xét điểm thi TNTHPT 
Xét kết hợp điểm thi 

TNTHPT + Bài KTTD 

Mã xét 

tuyển 

Tổ hợp xét 

tuyển 

Mã xét 

tuyển 

Tổ hợp xét 

tuyển 

http://ts.hust.edu.vn/


1 Kỹ thuật Cơ điện tử 300 ME1 A00, A01 ME1x A19 

2 Kỹ thuật Cơ khí 500 ME2 A00, A01 ME2x A19 

3 
Kỹ thuật Cơ điện tử 

(CT tiên tiến) 
80 ME-E1 A00, A01 ME-E1x A19 

4 Kỹ thuật Ô tô 220 TE1 A00, A01 TE1x A19 

5 Kỹ thuật Cơ khí động lực 90 TE2 A00, A01 TE2x A19 

6 Kỹ thuật Hàng không 50 TE3 A00, A01 TE3x A19 

7 
Kỹ thuật Ô tô 

(CT tiên tiến) 
40 TE-E2 A00, A01 TE-E2x A19 

8 
Cơ khí Hàng không 

(CT Việt-Pháp PFIEV) 
35 TE-EP A00, A01, D29 TE-EPx A19 

9 Kỹ thuật Nhiệt 250 HE1 A00, A01 HE1x A19 

10 Kỹ thuật Điện 220 EE1 A00, A01 EE1x A19 

11 
Kỹ thuật Điều khiển-Tự động 

hóa 
500 EE2 A00, A01 EE2x A19 

12 

Kỹ thuật Điều khiển-Tự động 

hóa và Hệ thống điện 

(CT tiên tiến) 

80 EE-E8 A00, A01 EE-E8x A19 

13 

Tin học công nghiệp và tự 

động hóa 

(CT Việt-Pháp PFIEV) 

35 EE-EP A00, A01, D29 EE-EPx A19 

14 Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông 500 ET1 A00, A01 ET1x A19 

15 
Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông 

(CT tiên tiến) 
40 ET-E4 A00, A01 ET-E4x A19 

16 
Kỹ thuật Y sinh 

(CT tiên tiến) 
40 ET-E5 A00, A01 ET-E5x A19 

17 
Hệ thống nhúng thông minh 

và IoT (CT tiên tiến) 
60 ET-E9 A00, A01, D28 ET-E9x A19 

18 CNTT: Khoa học Máy tính 260 IT1 A00, A01 IT1x A19 

19 CNTT: Kỹ thuật Máy tính 180 IT2 A00, A01 IT2x A19 

20 
Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo (CT tiên tiến) 
100 IT-E10 A00, A01 IT-E10x A19 

21 
Công nghệ Thông tin 

(Việt-Nhật) 
240 IT-E6 A00, A01, D28 IT-E6x A19 

22 
Công nghệ Thông tin 

(Global ICT) 
80 IT-E7 A00, A01 IT-E7x A19 

23 
Công nghệ Thông tin 

(Việt-Pháp) 
40 IT-EP A00, A01, D29 IT-EPx A19 

24 Toán-Tin 120 MI1 A00, A01 MI1x A19 

25 Hệ thống Thông tin quản lý 60 MI2 A00, A01 MI2x A19 

26 Kỹ thuật Hóa học 490 CH1 A00, B00, D07 CH1x A20 

27 Hóa học 100 CH2 A00, B00, D07 CH2x A20 

28 Kỹ thuật In 30 CH3 A00, B00, D07 CH3x A20 

29 
Kỹ thuật Hóa dược 

(CT tiên tiến) 
30 CH-E11 A00, B00, D07 CH-E11x A20 

30 Kỹ thuật Sinh học 100 BF1 A00, B00, D07 BF1x A20 

31 Kỹ thuật Thực phẩm 200 BF2 A00, B00, D07 BF2x A20 

32 
Kỹ thuật Thực phẩm 

(CT tiên tiến) 
40 BF-E12 A00, B00, D07 BF-E12x A20 

33 Kỹ thuật Môi trường 120 EV1 A00, B00, D07 EV1x A20 

34 Kỹ thuật Vật liệu 220 MS1 A00, A01, D07 MS1x A19 



35 
KHKT Vật liệu 

(CT tiên tiến) 
50 MS-E3 A00, A01, D07 MS-E3x A19 

36 Kỹ thuật Dệt-May 200 TX1 A00, A01 TX1x A19, A20 

37 Công nghệ Giáo dục 40 ED2 A00, A01, D01 ED2x A19 

38 Vật lý Kỹ thuật 150 PH1 A00, A01 PH1x A19 

39 Kỹ thuật Hạt nhân 30 PH2 A00, A01, A02 PH2x A19 

40 Kinh tế Công nghiệp 40 EM1 A00, A01, D01 EM1x A19 

41 Quản lý Công nghiệp 100 EM2 A00, A01, D01 EM2x A19 

42 Quản trị Kinh doanh 80 EM3 A00, A01, D01 EM3x A19 

43 Kế toán 60 EM4 A00, A01, D01 EM4x A19 

44 Tài chính-Ngân hàng 50 EM5 A00, A01, D01 EM5x A19 

45 
Phân tích Kinh doanh 

(CT tiên tiến) 
40 EM-E13 A00, A01 EM-E13x A19 

46 
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng (CT tiên tiến) 
50 EM-E14 A00, A01, D01 EM-E14x A19 

47 
Tiếng Anh KHKT và Công 

nghệ 
140 FL1 D01   

48 
Tiếng Anh chuyên nghiệp 

quốc tế 
60 FL2 D01   

49 
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka 

(Nhật Bản) 
100 ME-NUT A00, A01, D28 ME-NUTx A19 

50 
Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH 

Griffith (Úc) 
40 ME-GU A00, A01 ME-GUx A19 

51 
Điện tử - Viễn thông - ĐH 

Leibniz Hannover (Đức) 
40 ET-LUH A00, A01, D26 ET-LUHx A19 

52 
Cơ điện tử - ĐH Leibniz 

Hannover (Đức) 
40 ME-LUH A00, A01, D26 ME-LUHx A19 

53 
Công nghệ Thông tin - ĐH 

La Trobe (Úc) 
70 IT-LTU A00, A01 IT-LTUx A19 

54 
Công nghệ Thông tin - ĐH 

Victoria (New Zealand) 
60 IT-VUW A00, A01 IT-VUWx A19 

55 
Quản trị Kinh doanh - ĐH 

Victoria (New Zealand) 
40 

EM-

VUW 
A00, A01, D01 EM-VUWx A19 

56 
Quản trị Kinh doanh - ĐH 

Troy (Hoa Kỳ) 
40 Troy-BA A00, A01, D01 Troy-BAx A19 

57 
Khoa học Máy tính - ĐH 

Troy (Hoa Kỳ) 
40 Troy-IT A00, A01, D01 Troy-ITx A19 

Ghi chú:  

1. Các tổ hợp xét tuyển in đậm trên Bảng 3 có môn chính (nhân hệ số 2) như sau: 

- Các tổ hợp A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 in đậm: Toán là môn chính; 

- Tổ hợp D01 in đậm: Tiếng Anh là môn chính; 

- Tổ hợp A19, A20 in đậm: Bài KTTD là môn chính. 

2. Các chương trình ELITECH có mã xét tuyển ký hiệu  XX-E# (ví dụ ME-E1, TE-

E2...) (xem chi tiết trong phần II). 

3. Các chương trình đào tạo quốc tế có số thứ tự từ 49 đến 57, mã xét tuyển có chứa 

cụm từ viết tắt tên trường đại học đối tác nước ngoài. 

 



Bảng 4. Mã tổ hợp xét tuyển 

Tổ hợp Các môn/bài thi trong tổ hợp 

A00 Toán, Vật lý, Hóa học 

A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

A02 Toán, Vật lý, Sinh học 

A19 Toán, Vật lý, Bài kiểm tra tư duy 

A20 Toán, Hoá học, Bài kiểm tra tư duy 

B00 Toán, Hóa học, Sinh học 

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

D26 Toán, Vật lý, Tiếng Đức 

D28 Toán, Vật lý, Tiếng Nhật 

D29 Toán, Vật lý, Tiếng Pháp 

 

Bảng 5. Quy đổi chứng chỉ IELTS (Academic) sang điểm tiếng Anh  

IELTS 5.0 5.5 6.0  6.5 

Điểm quy đổi 8,50 9,00 9,50 10,00 

 

Bảng 6. Đối sánh các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương 

IELTS 

(Academic) 

TOEFL 

iBT 

PTE 

(Academic) 

Cambridge 

English 

Scale 

APTIS 

General Advanced 

5.0 35-45 36 154 135 110 

5.5 46-59 42 162 151 126 

6.0 60-78 50 169 160 153 

6.5 79-93 58 176 170 160 

7.0 94-101 65 185 180 165 

7.5 102-109 73 191 190 170 

8.0 110-114 79 200  178 

8.5 115-117 83 205  185 

9.0 118-120 87 209  200 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP 

1. Mô hình và chương trình đào tạo 

Từ khóa tuyển sinh năm 2020 (K65), các chương trình đào tạo của Trường 

ĐHBK Hà Nội được thiết kế theo 3 mô hình như sau: 



a) Chương trình Cử nhân (4 năm), người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân 

(đại học); 

b) Chương trình tích hợp Cử nhân-Kỹ sư (5 đến 5,5 năm), người tốt nghiệp 

được cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Kỹ sư (sau đại học); 

c) Chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (5,5 năm), người tốt nghiệp được 

cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Thạc sĩ (sau đại học). 

Sinh viên có thể quyết định lựa chọn và đăng ký chương trình phù hợp vào 

cuối năm thứ 3, tùy theo điều kiện cho phép. 

2. Các chương trình ELITECH 

Chương trình tiên tiến (CTTT), Chương trình đào tạo tài năng và Chương 

trình Việt - Pháp PFIEV tại Trường ĐHBK Hà Nội (gọi chung là các chương trình 

ELITECH) được thiết kế dành cho các sinh viên ưu tú với mong muốn trở thành các 

chuyên gia giỏi, những nhà quản lý xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật và công 

nghệ cốt lõi của thời đại Công nghiệp 4.0. Các chương trình ELITECH cung cấp các 

điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên, cụ thể như sau: 

- Đào tạo các ngành mũi nhọn gắn với nhu cầu thị trường toàn cầu, hợp tác 

chặt chẽ với các trường đại học đối tác quốc tế và các tập đoàn doanh nghiệp; 

- Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (trừ một số chương trình đào 

tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư), chú trọng đào tạo chuyên gia nghiên cứu và phát triển 

hoặc các nhà quản lý công nghệ; 

- Quy mô lớp học nhỏ với đội ngũ giảng viên giỏi, sinh viên được tăng cường 

học trải nghiệm và được khuyến khích tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo 

và khởi nghiệp; 

- Sinh viên được học chuyên môn bằng tiếng Anh, hoặc được học tăng cường 

một ngoại ngữ (Anh, Pháp hoặc Nhật). 

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chương trình tiên tiến, chương trình Việt - 

Pháp theo tất cả phương thức xét tuyển của Trường. Đối với các chương trình tiên 

tiến được giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển sẽ được kiểm 

tra phân loại trình độ tiếng Anh (các em có chứng chỉ quốc tế được miễn kiểm tra). 

Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 sẽ được học ngay các lớp 

chuyên môn bằng tiếng Anh. Nếu không đạt điều kiện này, sinh viên sẽ được bố trí 

theo chương trình học chuyên môn bằng tiếng Việt đồng thời học tăng cường tiếng 

Anh đến khi đủ trình độ học chuyên môn bằng tiếng Anh. 

Riêng đối với các chương trình đào tạo tài năng, Nhà trường tổ chức thi tuyển 

chọn sau khi thí sinh trúng tuyển và nhập học vào trường; điều kiện dự tuyển và đề 

thi minh họa sẽ được đăng tải trên website của trường. 



Bảng 7. Các chương trình tiên tiến 

 Tên chương trình Mã xét tuyển Ngôn ngữ giảng dạy 

1 Kỹ thuật Cơ điện tử ME-E1, ME-E1x Tiếng Anh 

2 Kỹ thuật Ô tô TE-E2, TE-E2x Tiếng Anh 

3 Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MS-E3, MS-E3x Tiếng Anh 

4 Kỹ thuật Điều khiển-Tự động 

hóa và Hệ thống điện 

EE-E8, EE-E8x Tiếng Anh 

5 Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông ET-E4, ET-E4x Tiếng Anh 

6 Kỹ thuật Y sinh ET-E5, ET-E5x Tiếng Anh 

7 Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9, ET-E9x Tiếng Việt (tăng 

cường tiếng Nhật) 

8 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo IT-E10, IT-E10x Tiếng Anh 

9 Công nghệ thông tin (Việt-Nhật) IT-E6, IT-E6x Tiếng Việt (tăng 

cường tiếng Nhật) 

10 Công nghệ thông tin (Global ICT) IT-E7, IT-E7x Tiếng Anh 

11 Công nghệ thông tin (Việt-Pháp) IT-EP, IT-EPx Tiếng Việt (tăng 

cường tiếng Pháp) 

12 Kỹ thuật Hóa dược  CH-E11, CH-E11x Tiếng Anh 

13 Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12, BF-E12x Tiếng Anh 

14 Phân tích Kinh doanh EM-E13, EM-E13x Tiếng Anh 

15 Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng EM-E14, EM-E14x Tiếng Anh 

Bảng 8. Các chương trình Việt-Pháp PFIEV 

 Tên chương trình Mã xét tuyển Ngôn ngữ giảng dạy 

1 Tin học Công nghiệp và Tự động hóa EE-EP, EE-EPx Tiếng Việt (tăng 

cường tiếng Pháp) 
2 Cơ khí Hàng không TE-EP, TE-EPx 

Bảng 9. Các chương trình đào tạo tài năng 

 Tên chương trình Ngôn ngữ giảng dạy 

1 Kỹ thuật Cơ điện tử  

(Hệ thống Cơ điện tử thông minh và Rôbốt)  

Tiếng Việt (tăng 

cường tiếng Anh) 

2 Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông 

3 Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa 

4 Khoa học máy tính 

5 Toán tin 

6 Kỹ thuật Hóa học (Công nghệ hóa dược) 

7 Vật lý kỹ thuật (Công nghệ nano và Quang điện tử) 

 

3. Các chương trình đào tạo quốc tế 



Trường ĐHBK Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu 

của Việt Nam trong lĩnh vực liên kết đào tạo quốc tế. Trường đã và đang triển khai 

các chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với các trường đại học uy tín trên thế 

giới từ CHLB Đức, Hoa Kỳ, LB Nga, Nhật Bản, Anh, Niu-Di-Lân, CH Pháp, Úc,  

đào tạo các chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ 

thông tin, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Khoa học Máy tính, Hệ thống thông tin, 

Quản trị kinh doanh, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng. 

Sinh viên có thể lựa chọn theo học các chương trình hợp tác đào tạo do trường 

đại học đối tác cấp bằng hoặc do Trường ĐHBK Hà Nội cấp bằng (tùy thuộc vào 

hình thức đào tạo toàn phần hoặc bán phần tại trường ĐHBK Hà Nội). Riêng hai 

chương trình liên kết với ĐH Troy, sinh viên có thể lựa chọn học toàn thời gian tại 

ĐHBK Hà Nội hoặc sang học tại ĐH Troy, bằng tốt nghiệp sẽ do trường đối tác cấp. 

Chương trình đào tạo quốc tế đươc xây dựng với mục tiêu đào tạo ra những 

sinh viên có kiến thức nền tảng vững chắc, có kỹ năng mềm tốt, giỏi ngoại ngữ, đáp 

ứng và có thể phát huy được trong môi trường hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.  

Học tập tại các chương trình đào tạo quốc tế, sinh viên sẽ được trải nghiệm 

môi trường học tập năng động với các chương trình đào tạo luôn được cập nhật, đánh 

giá kiểm định, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với các phòng học đa chức năng, 

được tiếp xúc và giao lưu thường xuyên với các sinh viên quốc tế và đặc biệt có cơ 

hội thực tập tại các công ty nước ngoài, cơ hội học chuyển tiếp tại tường đối tác. 

Bảng 10. Các chương trình đào tạo quốc tế 

TT Tên chương trình 
Mã xét 

tuyển 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Lộ trình học tập 

GĐ1 

(ĐHBK) 

Giai đoạn 2 

ĐHBK 
Trường 

đối tác 

1 
Cơ điện tử - ĐH 

Nagaoka (Nhật Bản) 
ME-NUT, 

ME-NUTx 

Tiếng Việt, 

tiếng Nhật 
5 HK 5 HK 4 HK 

2 
Cơ khí-Chế tạo máy - 

ĐH Griffith (Úc) 
ME-GU, 

ME-GUx 

Tiếng Việt, 

tiếng Anh 
4 HK 6 HK 4 HK 

3 
Cơ điện tử - ĐH Leibniz 

Hannover (Đức) 
ME-LUH,  

ME-LUHx 

Tiếng Việt, 

tiếng Đức 
6 HK 4 HK 

4 HK 

(ThS) 

4 
Điện tử - Viễn thông - 

ĐH Leibniz Hannover 

(Đức) 

ET-LUH, 

ET-LUHx 

Tiếng Việt, 

tiếng Đức 
8 HK 2 HK 

4 HK 

(ThS) 

5 
Công nghệ Thông tin - 

ĐH La Trobe (Úc) 
IT-LTU,  

IT-LTUx 

Tiếng Việt, 

tiếng Anh 
4 HK 6 HK 4 HK 

6 
Công nghệ Thông tin - 

ĐH Victoria (New 

Zealand) 

IT-VUW,  

IT-VUWx 

Tiếng Việt, 

tiếng Anh 
4 HK 6 HK 4 HK 



7 
Quản trị Kinh doanh - 

ĐH Victoria (New 

Zealand) 

EM-VUW,  

EM-VUWx 

Tiếng Việt, 

tiếng Anh 
4 HK 4 HK 4 HK 

8 
Quản trị Kinh doanh - 

ĐH Troy (Hoa Kỳ) 
TROY-BA Tiếng Anh 3 HK 7 HK 

9 
Khoa học Máy tính - ĐH 

Troy (Hoa Kỳ) 
TROY-IT Tiếng Anh 3 HK 7 HK 

 

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo quốc tế theo tất cả 

phương thức xét tuyển của Trường với điều kiện dự tuyển tương ứng. Đối với các 

chương trình được giảng dạy toàn phần hoặc một phần bằng tiếng Anh, thí sinh trúng 

tuyển cần phải có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 trở lên. Nếu không đạt 

điều kiện này, sinh viên sẽ được bố trí học tăng cường tiếng Anh sau khi nhập học. 

4. Chương trình song bằng tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 

Chương trình tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (mã xét tuyển FL2) là chương 

trình đào tạo song bằng hợp tác với ĐH Plymouth Marjon (Anh Quốc). Tốt nghiệp 

chương trình này sinh viên sẽ được nhận 2 bằng cử nhân do trường ĐHBK Hà Nội 

và ĐH Plymouth Marjon trao.  

Chương trình đào tạo được hai bên phối hợp xây dựng và được trường ĐH 

Plymouth kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Các hoạt động kiểm tra, đánh giá cũng 

được ĐH Plymouth kiểm soát theo quy trình tiêu chuẩn của Vương quốc Anh. 

Ngoài những quyền lợi như các sinh viên khác, sinh viên chương trình Tiếng 

Anh chuyên nghiệp quốc tế còn được cung cấp một số dịch vụ từ phía trường đối tác 

như quyền truy cập cơ sở học liệu điện tử, hệ thống quản lý học tập Learning Space.  

5. Chuyển ngành học 

Sau năm học đầu tiên, trường ĐHBK Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho các em sinh 

viên được chuyển ngành học hoặc chương trình đào tạo khác nếu các em thấy không 

phù hợp với ngành học hiện tại. Để được xem xét chuyển ngành học, sinh viên cần 

có điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển (cùng 

tổ hợp môn xét tuyển) của ngành/chương trình muốn chuyển sang học và một số 

điều kiện khác theo Quy chế tào tạo của Trường. 

 

III. HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG 

1. Học phí 

a) Mức học phí đối với sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHBK Hà 

Nội được xác định theo từng khóa, ngành/chương trình đào tạo căn cứ chi phí đào 

tạo, tuân thủ quy định của Nhà nước. Đối với khóa nhập học năm 2020 (K65), 

học phí của năm học 2020-2021 như sau: 

- Các chương trình chuẩn: 20 đến 24 triệu đồng (tùy theo từng ngành) 



- Các chương trình ELITECH: 30 đến 36 triệu đồng, riêng các chương trình 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-10x), Công nghệ thông tin Việt 

– Pháp (IT-EP, IT-EPx) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-

E14x) có học phí 50 triệu đồng. 

- Chương trình song bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2): 42 - 45 

triệu đồng (đã bao gồm phí ghi danh).  

- Các chương trình đào tạo quốc tế: 25 đến 30 triệu đồng/học kỳ (riêng 

chương trình TROY-BA và TROY-IT một năm học có 3 học kỳ). 

b) Mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không 

tăng quá 8% mỗi năm. 

 

2. Học bổng 

Thực hiện chính sách học bổng mới, Trường ĐHBK Hà Nội dành khoảng 50 

tỉ đồng từ nhiều nguồn khác nhau để cấp học bổng toàn khóa cho sinh viên trúng 

tuyển vào trường.  

Học bổng của Trường ĐHBK Hà Nội đươc xét cấp cho học sinh có hạnh kiểm 

tốt 3 năm học THPT theo 2 hình thức như sau: 

1) Học bổng khuyến khích tài năng 

a) Giá trị bằng 150% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn; 

b) Điều kiện được nhận/đăng ký xét học bổng: 

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc châu Á; 

- Thành viên đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi KHKT quốc tế hoặc châu Á; 

- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi KHKT 

cấp quốc gia; 

- Thủ khoa đầu vào; 

2) Học bổng hỗ trợ học tập (HTHT) 

a) Giá trị bằng 100% hoặc 50% học phí chương trình đào tạo chuẩn; 

b) Điều kiện được đăng ký xét học bổng: học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

c) Phương thức đăng ký 

Học sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường ĐHBK Hà Nội có thể đăng ký 

xét học bổng HTHT trước ngày 19/9/2020 theo hình thức trực tuyến. Sau khi trúng 

tuyển và nhập học, các em sẽ được Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn hoàn thiện 

hồ sơ để được chính thức cấp học bổng. 

 

IV. THÔNG TIN, HỖ TRỢ 

1. Website của trường: http://hust.edu.vn 

http://hust.edu.vn/


 - Cung cấp thông tin chung về trường ĐHBK Hà Nội; 

 - Thông tin về phương thức, đề án tuyển sinh: xem mục TUYỂN SINH; 

 - Thông tin về các hình thức đào tạo: xem mục ĐÀO TẠO; 

 - Thông tin về sinh viên, học phí, học bổng: xem mục SINH VIÊN; 

2. Webiste tuyển sinh: http://ts.hust.edu.vn 

- Cung cấp các thông tin tuyển sinh thường xuyên; 

- Cung cấp thông tin về các ngành/chương trình đào tạo; 

- Thông tin về học phí, học bổng; 

- Các chương trình tư vấn hướng nghiệp; tư vấn tuyển sinh; giải đáp thắc 

mắc; tư vấn từ xa ... 

- Đăng ký tham gia xét tuyển tài năng, đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy; 

- Các tin tức khác liên quan. 

3. Trang fanpage tuyển sinh: facebook.com/tsdhbk 

- Cung cấp thông tin tuyển sinh ngắn gọn; 

- Thông báo về các sự kiện liên quan đến công tác tuyển sinh; 

- Trao đổi về các chủ đề liên quan đến tuyển sinh; 

- Diễn đàn dành cho sinh viên tương lai của Trường ĐHBK Hà Nội. 

4. Cán bộ tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc: 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email 

1 Trần Trung Kiên TP. Tuyển sinh 0904414441 kien.trantrung1@hust.edu.vn 

2 Vũ Duy Hải Phó TP. Tuyển sinh 0904148306 hai.vuduy@hust.edu.vn 

3 Lê Đình Nam Phó TP. Tuyển sinh 0918991510 nam.ledinh@hust.edu.vn 

4 Phạm Thị Thu Hằng CV. Tuyển sinh 0949817299 hang.pham@hust.edu.vn 

5 Lương Thị Thu Hiền CV. Tuyển sinh 0388955998 hien.luongthithu@hust.edu.vn 

 

http://ts.hust.edu.vn/

