
1 

 

Để xét tuyển, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:  

a) Đã tốt nghiệp đại học chính qui các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ của các trường 

đại học ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới được Bộ Giáo dục & Đào 

tạo công nhận. 

b) 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 không quá 3 năm.  

c) Đăng ký chuyên ngành bậc thạc sĩ đúng với chuyên ngành bậc đại học (xem phụ lục  1). 

d) 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 (xem phụ lục 2)  
 

 

Phụ lục 1. Ngành đào tạo đại học và ngành đào tạo thạc sĩ xét tuyển theo định hướng nghiên cứu  

TT Ngành đào tạo đại học Ngành đào tạo thạc sĩ 

1 Toán, Toán tin Toán ứng dụng 

2 Toán, Toán tin Cơ sở toán học cho tin học  

3 Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin 

4 Khoa học máy tính Khoa học máy tính 

5 
Công nghệ phần mềm 

Công nghệ thông tin 
Kỹ thuật phần mềm 

6 Truyền thông và mạng máy tính  Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

7 
Kỹ thuật máy tính 
Công nghệ kỹ thuật máy tính 

Kỹ thuật máy tính 

8 
Vật lý kỹ thuật 

Kỹ thuật hạt nhân 
Vật lý kỹ thuật 

9 Cơ kỹ thuật Cơ kỹ thuật 

10 
Kỹ thuật cơ khí 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Kỹ thuật cơ khí 

11 

Kỹ thuật cơ khí động lực 

Kỹ thuật hàng không 
Kỹ thuật tàu thuỷ 
Công nghệ kỹ thuật ô tô  

Kỹ thuật cơ khí động lực  

12 
Kỹ thuật cơ - điện tử  

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  
Kỹ thuật Cơ điện tử 

13 
Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ thuật điện 

Kỹ thuật điện 

14 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa  
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa  

15 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện tử 

16 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, truyền thông 

Kỹ thuật viễn thông 

17 

Công nghệ vật liệu 

Kỹ thuật vật liệu 
Kỹ thuật vật liệu kim loại 

Khoa học và Kỹ thuật vật liệu 

18 
Kỹ thuật thực phẩm 

Công nghệ thực phẩm 
Công nghệ thực phẩm 

19 Kỹ thuật sinh học Công nghệ sinh học 

20 Kỹ thuật dệt Công nghệ vật liệu dệt, may 
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Công nghệ may 

21 Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt 

22 

Kỹ thuật hoá học 
Công nghệ kỹ thuật hoá học  

Hoá học 
Kỹ thuật in và truyển thông  

Kỹ thuật hoá học 

23 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường 

 
Phụ lục 2. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam 

 

Cấp độ 

(CEFR) 
IELTS TOEFL TOEIC 

Cambridge 
Exam 

BEC BULATS 

B1 4.5 
450   PBT 133   

CBT   45   iBT 
450 

Preliminary 

PET 

Business 

Preliminary 
40 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 

 


