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THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2016 

ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG  

TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO 
 

             

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014, căn cứ Văn bản số 2297/BGDĐT-GDĐH ngày 

15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV, căn 

cứ Quy định xét tuyển và đào tạo trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư chất lượng cao, trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo hệ thạc sĩ khoa học đối với các đối tượng là kỹ sư chất lượng 

cao của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cụ thể như sau: 

1. Các chuyên ngành đào tạo 

       - Hệ thống thông tin. 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 

- Kỹ thuật cơ khí động lực  

2. Chương trình, hình thức và thời gian đào tạo 

       Chương trình đào tạo gồm 3 tín chỉ học tập và 15 tín chỉ luận văn. Hình thức đào tạo tập 

trung, thời gian đào tạo 6 tháng.  

 3. Điều kiện dự tuyển 

- Các đối tượng tốt nghiệp kỹ sư chất lượng cao tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đúng 

ngành trong thời hạn 5 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

- Các đối tượng tốt nghiệp kỹ sư chất lượng cao tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đúng 

ngành quá thời hạn 5 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ phải học bổ sung sau khi trúng tuyển. 

Các học phần bổ sung do đơn vị chuyên môn xét duyệt hồ sơ quyết định. 

4. Hình thức tuyển sinh:  

     Xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký dự tuyển.       

5. Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu, xếp theo thứ tự):  

1. Đơn đăng ký dự thi;  

2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm (công chứng);  

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; 

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm Y tế  ĐH Bách 

Khoa Hà Nội);  

5. 01 ảnh hồ sơ cỡ 3 x 4 cm. 

6. Đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển 

- Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 04/11/2015 trên mục Tuyển sinh tại địa chỉ 

website  http://hust.edu.vn hoặc http://sdh.hust.edu.vn. 

http://hust.edu.vn/
http://sdh.hust.edu.vn/


- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển kèm lệ phí xét tuyển (150.000 đồng) về Viện Đào tạo 

sau đại học từ ngày 04/11/2015 đến 15/11/2015. 

7. Kế hoạch xét tuyển và nhập học 

Lịch xét tuyển: từ ngày 16/11/2015 đến 20/11/2015.  

Lịch nhập học: ngày 30/11/2015 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

         Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ: 

      Viện Đào tạo sau đại học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

        Điện thoại: 04 – 38692115 nối máy  103, 104, 105, 108, 111, 116. 

                  Website: http://hust.edu.vn ,  http://sdh.hust.edu.vn  

Các chương trình Chất lượng cao, Phòng Đào tạo đại học 

                             Điện thoại: 04.3868.2163 | 04.3868.2123. 

                  Website: http://ctes.hust.edu.vn/                                                                     
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