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Phương thức tuyển sinh 2019

 Last Updated: 09 March 2019

Năm 2019, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển 6680 chỉ tiêu, đồng thời, trường triển khai 07 chương trình mới,
bao gồm: 05 chương trình tiên tiến (Hệ thống nhúng thông minh và IoT, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Hóa –
Dược , Kỹ thuật Thực phẩm, Phân tích Kinh doanh), 01 chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ Giáo dục và 01 chương
trình hợp tác đào tạo quốc tế ngành Cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức. Trong đó, chương trình tiên tiến
đào tạo bằng tiếng Anh từ năm thứ 2 trở đi. 

Năm 2019, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức sau:

1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:  

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh
giỏi THPT Quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Sinh học, Anh văn và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng theo
nguyện vọng vào một ngành đào tạo phù hợp với môn đoạt giải.
Thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia hoặc Quốc tế được xét tuyển thẳng vào một ngành do Hội
đồng Tuyển sinh quyết định, căn cứ nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải.

(Chỉ tiêu tuyển thẳng vào một ngành không vượt quá 20% chỉ tiêu dự kiến của ngành đó).

Xét tuyển thẳng cho các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Anh hùng Lao
động, Thí sinh khuyết tật nặng,…)

2. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, ưu tiên tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh có
chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định.

3. Xét tuyển thẳng vào các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level, SAT với ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

4. Cộng điểm: 

Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm
30) để xét tuyển theo mã ngành/chương trình đăng ký có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi đoạt giải (hoặc môn thi đoạt giải
phù hợp với ngành học theo các mức điểm: Cộng 3,0 điểm cho thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi
Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia; cộng 2,0 điểm cho thí sinh đoạt giải
Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia; cộng 1,0 điểm cho các thí sinh đoạt giải khác.
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt từ 5.5 trở lên (hoặc quy đổi tương đương) được cộng thêm vào tổng
điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30) cho tất cả các ngành, số điểm tối đa được cộng là 2,0 điểm

Tham khảo: Danh mục mã xét tuyển các ngành/chương trình đào tạo, các tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đại học
hệ chính quy năm học 2019:

Trang chủ (/) Tin tuyển sinh (/tuyển-sinh-2) Tuyển sinh Đại học (/tuyển-sinh-2/cac-nganh-tuy-n-sinh)

Phương thức tuyển sinh 2019

Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ
Nhân tạo (/tuyển-sinh/cac-nganh-tuy-n-sinh/403-cttt-
khoa-hoa-du-lieu-va-tri-tue-nhan-tao) 25/03/19
Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và
IoT (/tuyển-sinh/cac-nganh-tuy-n-sinh/402-cttt-dao-
tao-he-thong-nhung-thong-minh-va-iot) 25/03/19
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh (/tuyển-
sinh/cac-nganh-tuy-n-sinh/401-cttt-phan-tich-kinh-
doanh) 25/03/19
Các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi THPT Quốc
gia 2019 (/398-các-mốc-thời-gian-quan-trọng-của-kỳ-
thi-thpt-quốc-gia-2019) 22/03/19
Chương trình đào tạo quốc tế năm 2019 (/2015-01-
13-11-41-34/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te) 22/03/19
Lịch tập trung và thi tuyển cao học đợt 1 năm 2019
(/397-lich-tap-trung-va-thi-tuyen-cao-hoc-dot-1-2019)
20/03/19
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019
(/tuyển-sinh-2/tuyển-sinh-sau-đại-học/tuyển-sinh-bậc-
thạc-sĩ) 20/03/19
Công nghệ giáo dục (/tuyển-sinh/cac-nganh-tuy-n-
sinh/396-cong-nghe-giao-duc) 15/03/19
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy 3 năm
2016 - 2017 - 2018 (/tuyển-sinh-2/cac-nganh-tuy-n-
sinh/k-t-qu-tuy-n-sinh/393-diem-chuan-trung-tuyen-
he-dai-hoc-chinh-quy-3-nam-2016-2017-2018)
15/03/19
Thông tin giới thiệu ELITECH (/2015-01-13-11-41-
34/2015-01-13-11-43-53) 15/03/19
Trải nghiệm Đại học - Định hướng Tương lai năm học
2018 - 2019 (/298-trải-nghiệm-đại-học-định-hướng-
tương-lai-năm-học-2018-2019) 12/03/19
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm
2018 (/tuyển-sinh-2/cac-nganh-tuy-n-sinh/k-t-qu-tuy-
n-sinh/322-diem-chuan) 12/03/19
Kỹ thuật hạt nhân (/tuyển-sinh/cac-nganh-tuy-n-
sinh/356-kỹ-thuật-hạt-nhân) 12/03/19
Phương thức tuyển sinh 2019 (/tuyển-sinh-2/cac-
nganh-tuy-n-sinh/tuyen-sinh-2019) 09/03/19
Điểm nổi bật của các Chương trình hợp tác đào tạo
quốc tế tại ĐH Bách Khoa HN 2019 (/2015-01-13-11-
41-34/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/uu-the-dao-tao-
quoc-te) 07/03/19

Phòng Đào tạo đại học (http://dtdh.hust.edu.vn/)
Viện đào tạo liên tục (http://dtlt.hust.edu.vn/)
Phòng CTCT&CTSV (http://ctsv.hust.edu.vn/)
Viện Đào tạo Quốc tế - SIE (http://sie.vn/)
Trường cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội
(http://www.hactech.edu.vn/)
Chương trình hợp tác ĐTQT Genetic Bách Khoa
(http://www.genetic.edu.vn/)
Học viện Công nghệ thông tin BKACAD
(http://www.bkacad.edu.vn)

Tin tức
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Ngành / Chương trình đào tạo
Mã xét
tuyển

Chỉ tiêu
dự kiến

Các tổ hợp môn

1. Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy 

Kỹ thuật Cơ điện tử ME1 300

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

(Toán là môn chính, nhân hệ số
2)

Kỹ thuật Cơ khí ME2 500

Kỹ thuật Ô tô TE1 220

Kỹ thuật Cơ khí động lực TE2 90

Kỹ thuật Hàng không TE3 50

Chương trình tiên tiến Cơ điện tử ME-E1 80

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô TE-E2 40

2. Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống
thông tin 

Kỹ thuật Điện EE1 220

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

(Toán là môn chính, nhân hệ số
2)

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa EE2 500

Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ
thống điện

EE-E8 80

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông ET1 500

Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông ET-E4 40

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh ET-E5 40

Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh
và IoT 

ET-E9 40

CNTT: Khoa học Máy tính IT1 260

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

(Toán là môn chính, nhân hệ số
2)

CNTT: Kỹ thuật Máy tính IT2 180

Công nghệ thông tin Việt-Nhật IT-E6 240

Công nghệ thông tin Global ICT IT-E7 120

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ
nhân tạo (Data Science and AI) 

IT-E10 40

Toán-Tin MI1 100

Hệ thống thông tin quản lý MI2 60

3. Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường

Kỹ thuật Hóa học CH1 460

A00: Toán-Lý-Hóa

B00: Toán-Hóa-Sinh

D07: Toán-Hóa-Anh

(Toán là môn chính, nhân hệ số
2)

Hóa học CH2 80

Kỹ thuật in CH3 30

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược CH-E11 30

Kỹ thuật Sinh học BF1 80

Kỹ thuật Thực phẩm BF2 200

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 30

Kỹ thuật Môi trường EV1 120

4. Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt - May

(*)

(*)

Trang thông tin Fanpage Tuyển sinh trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội

Trang thông tin Fanpage Trường Đại học Bách Khoa Hà
Nội

Viện CNTT&TT (http://soict.hust.edu.vn/)
Viện Cơ khí Động lực (http://ste.hust.edu.vn/)
Viện Cơ khí (http://sme.hust.edu.vn/)
Viện CNSH&CNTP (http://sbft.hust.edu.vn/)
Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang
(http://bktextile.hust.edu.vn/)
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường
(http://inest.hust.edu.vn/)
Viện Điện (http://see.hust.edu.vn/)
Viện Vật lý kỹ thuật (http://sep.hust.edu.vn/)
Viện Sư phạm kỹ thuật (http://feed.hust.edu.vn/)
Viện Ngoại ngữ (http://sofl.hust.edu.vn/)
Viện KTĐK & TĐH (http://icea.hust.edu.vn/)
Viện Kỹ thuật Hóa học (http://chemeng.hust.edu.vn/)
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và VLMT
(http://sneep.hust.edu.vn/home)
Viện Kinh tế và Quản lý (http://sem.hust.edu.vn/)
Viện KH & KT Vật liệu (http://cnvl.hust.edu.vn/)
Viện KH và CN Nhiệt - Lạnh
(http://sheer.hust.edu.vn/)
Viện Toán ƯD & Tin học (http://sami.hust.edu.vn/)
Viện Điện tử Viễn thông (http://set.hust.edu.vn/)

We have 187 guests and no members online

Facebook Tuyển sinh

Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn thích
nội dung này

Tuyển sinh Trường Đại họ…
10.170 lượt thích

Thích Trang Chia sẻ

Facebook HUST

Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn thích
nội dung này

Trường Đại học Bách Kho…
122.212 lượt thích

Thích Trang Liên hệ với chúng tôi

Các khoa Viện chuyên môn

Trực tuyến
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Kỹ thuật Vật liệu MS1 220 A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

D07: Toán-Hóa-Anh

 (Toán là môn chính, nhân hệ
số 2)

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu
thông minh và Nano)

MS-E3 30

Kỹ thuật Nhiệt HE1 250 A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

(Toán là môn chính, nhân hệ số
2)

Kỹ thuật Dệt - May TX1 200

Vật lý kỹ thuật PH1 150

Kỹ thuật hạt nhân PH2 30

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

A02: Toán-Lý-Sinh

(Toán là môn chính, nhân hệ số
2)

5. Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ Anh

Công nghệ giáo dục ED2 40

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

D01: Toán-Văn-Anh

Kinh tế công nghiệp EM1 40

Quản lý công nghiệp EM2 100

Quản trị kinh doanh EM3 80

Kế toán EM4 60

Tài chính-Ngân hàng EM5 40

Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh EM-E13 30

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

(Toán là môn chính, nhân hệ số
2)

Tiếng Anh KHKT và Công nghệ FL1 150
D01: Toán-Văn-Anh (Anh là
môn chính, nhân hệ số 2)

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2 60

Ghi chú:

(*) Các nhóm ngành được xếp hạng 401-550 thế giới và số 1 Việt Nam theo QS World University Ranking
by Subject năm 2019, cụ thể là nhóm ngành ME và TE nằm trong top 451-500, nhóm ngành mã EE và ET
nằm trong TOP 401, nhóm ngành mã IT và MI nằm trong TOP 501-550

6. Các chương trình đào tạo quốc tế (có đối tác là các trường ĐH uy tín trên thế giới)*

Cơ điện tử - ĐH CN Nagaoka (Nhật Bản) ME-NUT 100

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

D07: Toán-Hóa-Anh

Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) ME-GU 40

Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) ME-LUH 40

Điện tử-Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) ET-LUH 40

Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) IT-LTU 70

Công nghệ thông tin - ĐH Victoria Wellington (New
Zealand)

IT-VUW 60

Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) IT-GINP 40

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh
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 Prev (/tuyển-sinh-2/cac-nganh-tuy-n-sinh/chi-tieu-va-ma-xet-tuyen)

Next  (/tuyển-sinh-2/385-diem-chuan-trung-tuyen-he-dh-chinh-quy-3-nam-2016-2017-2018)

D07: Toán-Hóa-Anh

D29: Toán-Lý-Pháp

Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria Wellington (New
Zealand)

EM-
VUW

40

A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

D01:Toán-Văn-Anh

D07: Toán-Hóa-Anh

Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung
ứng - ĐH Northampton (Anh)

EM-NU 40

Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ)
TROY-

BA
40

Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-IT 40

Ghi chú:

Đối với các chương trình ĐTQT (trừ các chương trình hợp tác với Nhật, Đức, Pháp) điều kiện ngoại ngữ:
>= 4.5 IELTS hoặc tương đương. Trong trường hợp thí sinh chưa đạt sẽ được Nhà Trường tổ chức học
Tiếng Anh tăng cường ngay sau khi nhập học.

Nếu bạn cần tư vấn MIỄN PHÍ. Hãy liên hệ tới Phòng Tuyển sinh

 Chat trực tuyến bằng cách:

Truy cập Link: m.me/tsdhbk (http://m.me/tsdhbk)

Hoặc quét mã QR CODE bằng Camera hoặc ứng dụng trên Smart Phone:

 

QR Code

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST) (http://hust.edu.vn/)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại

học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa

Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý

luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học

viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong

đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh

nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST (http://hust.edu.vn/)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trang chủ (http://hust.edu.vn/)

Đào tạo đại học chính quy (http://dtdh.hust.edu.vn/)

Đào tạo sau đại học (http://sdh.hust.edu.vn)

Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học (http://dtlt.hust.edu.vn/)
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Phòng Tuyển sinh - Nhà D7, phòng 203B

Điện thoại (Sau đại học): (+84) 024 - 38683407

Điện thoại (Đại học): (+84) 024 - 38683408

Đường dây nóng: (+84) 0938683407

Email: tuyensinh@hust.edu.vn

We Are Social
(http://www.facebook.com/dhbkhanoi)
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