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Biểu mẫu 17 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐHBK Hà Nội 

 Năm học 2018-2019 

A. Đào tạo tiến sĩ 

STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến sĩ 

I Điều kiện tuyển sinh  Đăng ký tuyển sinh online trên web: www.sdh.hust.edu.vn 

Có một trong các bằng tốt nghiệp sau:  

- Có bằng ThS của ĐHBKHN hoặc tương đương của các trường ĐH khác, ngành phù hợp hoặc gần phù hợp với 

CN đăng ký dự tuyển.  

- Là tác giả của ít nhất 1 công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu trong thời hạn 3 năm tính 

đến ngày đăng ký dự tuyển. 

- Có một bản đề cương về dự định NC.  

- Có 1 thư giới thiệu.  

- Có đủ trình độ ngoại ngữ (chứng chỉ quốc tế tương đương B2) để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế 

về chuyên môn phục vụ NC khoa học và thực hiện đề tài luận án.  

- Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: tuỳ thuộc vào từng ngành, chương trình đào tạo cụ thể mà thí sinh đăng ký 

xét. 

- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới 

thiệu dự tuyển NCS. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt, không 

có tiền án, tiền sự và hiện không vi phạm pháp luật. 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

- Hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức ngành/chuyên ngành, có kiến thức rộng 

về các ngành liên quan, tự học các kiến thức lý luận nền tảng, các kiến thức có tính ứng dụng của ngành/chuyên 

ngành. 

- Tự rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng độc lập xác định vấn đề và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực 

chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết. 

- Tự rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các bài báo khoa học và phương pháp trình bày kết 

quả nghiên cứu của mình. 

- Trình độ ngoại ngữ tương đương B2  

http://www.sdh.hust.edu.vn/
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III Các chính sách, hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho người học 

Tham gia các hoạt động học tập, học thuật của đơn vị chuyên môn, các nhóm nghiên cứu chuyên ngành. Được tham 

gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường. 

IV 
CTĐT mà nhà trường thực hiện 

Được đăng tải trên Web: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=1166 

và http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=23&CategoryID=137 

V Khả năng học tập, nâng cao trình 

độ sau khi ra trường 

Tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để trở thành các chuyên gia kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn, trở 

thành người lãnh đạo các nhóm nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghên cứu, phòng nghiên cứu phát triển… 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, công tác tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị cơ quan, tổ chức kinh 

tế. 

B. Đào tạo thạc sĩ 

STT Nội dung Trình độ đào tạo Thạc sĩ 

I Điều kiện tuyển sinh  Đăng ký tuyển sinh online trên web: www.sdh.hust.edu.vn 

Người dự thi tuyển sinh Cao học phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi. 

- Người có bằng tốt nghiệp ĐH gần với CN đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức. 

- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Tùy theo yêu cầu của từng CN đào tạo, có quy định cụ thể về thâm niên 

công tác chuyên môn trong CTĐT của CN. 

- Có giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập, do một cơ sở y tế có thẩm quyền cấp với thời hạn không quá 06 

tháng. 

- Đăng ký và nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn. 

- Người dự xét tuyển tuyển sinh Cao học định hướng nghiên cứu phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

- Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, thời gian tính từ lúc tốt nghiệp đại học đến lúc nộp hồ sơ xét tuyển bậc 

thạc sĩ không quá 3 năm. 

- Đăng ký học bậc thạc sĩ đúng ngành với ngành học đại học, chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng 

nghiên cứu. 

- Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ (có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 

trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam hoặc các minh chứng được miễn ngoại ngữ 

theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về Ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ thạc sĩ). 

- Đối với thí sinh quốc tế đăng ký học chương trình thạc sĩ được dạy bằng tiếng Việt cần có chứng chỉ ngoại ngữ 

tiếng Việt theo yêu cầu. 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

- Đối với chương trình đào tạo định hướng ứng dụng (ThSKT): người học có kiến thức chuyên môn nâng cao và 

kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết 

quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, 

phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện 

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=1166
http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=23&CategoryID=137
http://www.sdh.hust.edu.vn/
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thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.  

- Đối với chương trình đào tạo  định hướng nghiên cứu (ThSKH): người học có kiến thức chuyên sâu của ngành, 

chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, 

luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức 

mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị 

trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo. 

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương B1 

III Các chính sách, hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho người học 

Tham gia các hoạt động học tập, học thuật của đơn vị chuyên môn, các nhóm nghiên cứu chuyên ngành. Được tham 

gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường 

IV 
CTĐT mà nhà trường thực hiện 

Được đăng tải trên Web: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayMenu?menu=48 

Và http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=136&nid=2133 

V Khả năng học tập, nâng cao trình 

độ sau khi ra trường 

Tiếp tục học tập nghiên cứu ở bậc Tiến sĩ, tự học tập, nghiên cứu để trở thành các chuyên gia kỹ thuật, công nghệ 

trong lĩnh vực chuyên môn của người học 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, công tác tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị cơ quan, tổ chức kinh 

tế. 

C. Đào tạo đại học  

STT Nội dung Chính quy 
Liên thông 

CQ 
Văn bằng 2 CQ 

I Điều kiện tuyển sinh  - Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia 

năm 2018.  

- Thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia tuyển sinh 

theo Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 

2018. 

- Điều kiện sơ tuyển: Tổng điểm trung bình của 

các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 

06 học kỳ THPT từ 20,0 trở lên. Điều kiện này 

không áp dụng cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, 

thí sinh thi liên thông từ hệ cao đẳng chính quy của 

Trường lên đại học và các Chương trình đào tạo 

quốc tế do nước ngoài cấp bằng. 

Thông tin tuyển sinh được công khai trên trang 

http://ts.hust.edu.vn 

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/ 

Không có Học chính khoá cùng với sinh viên chính quy hoặc 

ngoài giờ hành chính tại Trường ĐHBK Hà Nội:  

- Tuyển thẳng sinh viên đã tốt nghiệp ĐHBK Hà 

Nội 

- Thi tuyển sinh 2 môn tuỳ theo ngành đào tạo 

đối với người tốt nghiệp đại học khối ngành kỹ 

thuật công nghệ các trường không phải BKHN. 

- Học bổ túc kiến thức và thi tuyển sinh đầu vào 

đối với người tốt nghiệp đại học khối ngành KHXH 

các trường đại học không phải BKHN.   

+ Xét dự thính đối tượng đang là sinh viên năm thứ 

4 đại học BKHN hoặc năm cuối các trường ĐH 

khác với điều kiện điểm trung bình tích luỹ từ 2.0 

trở lên. 

Thông tin tuyển sinh được đăng công khai trên 

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayMenu?menu=48
http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=136&nid=2133
http://ts.hust.edu.vn/
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/
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trang: 

https://www.hust.edu.vn/thong-tin-van-bang-2 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

Thông tin được đăng trên trang: 

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-

hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-

bach-khoa-ha-noi 

Chương trình chuẩn: 

- TOEIC 450 (với các khóa tuyển sinh từ 2016 

về trước) 

- TOEIC 500 (với các khóa tuyển sinh từ 2017) 

Các Chương trình tài năng TOEIC 600 

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lương cao PFIEV 

2 ngoại ngữ : Tiếng Pháp DELF B1 và tiếng Anh: 

TOEIC 600 

Chương trình tiên tiến, Công nghệ thông tin ICT: 

TOEIC 650 

Chương trình CNTT Việt-Nhật: tiếng Nhật N3 

Đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế: 

- Chương trình liên kết với ĐH TROY yêu cầu 

học bằng ngoại ngữ IELTS 5.0. 

- Chương trình liên kết với ĐH Nagaoka Nhật 

Bản: Tiếng Nhật N3. 

- Chương trình liên kết với ĐH Hanover Đức: 

Tiếng Đức B1 

Không có  

III Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức 2 tuần định hướng nghề nghiệp và 

sinh hoạt công dân năm thứ nhất. 

- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân hàng năm 

- Các hoạt động giới thiệu ngành nghề đối với 

SV năm cuối 

- Các hoạt động SV NCKH, hoạt động ngoại 

khóa khác 

- Chính sách học bổng tài năng dành cho sin 

Không có  

https://www.hust.edu.vn/thong-tin-van-bang-2
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi
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viên xuất sắc và học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn 

IV CTĐT mà nhà trường thực 

hiện 

 http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi 

V Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường 

 http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ  

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi 

 

  Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Tớp 

  

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/27/mo-hinh-va-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi

