TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - SIE
-------------------------THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Với đội ngũ giảng viên trình độ cao, sự tận tâm và chuyên nghiệp của cán bộ ĐHBK Hà Nội và trường đối
tác, với chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế, hệ thống cơ sở vật chất hiện
đại, thư viện phong phú, môi trường học tập năng động, sinh viên của Viện SIE được đào tạo một cách toàn
diện về chuyên môn, ngoại ngữ, cũng như các kỹ năng làm việc khác, đảm bảo khi tốt nghiệp đáp ứng được
yêu cầu cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Các sinh viên, học viên đã tốt nghiệp tại Viện SIE đang công tác tại nhiều lĩnh vực như các Bộ, Ban, Ngành
của Chính phủ, các ngân hàng, tập đoàn trong và ngoài nước, một số tiếp tục theo học các bậc Thạc sỹ,
Tiến sỹ tại các trường Đối tác.
Đến với Viện Đào tạo Quốc tế các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận với một môi trường giáo dục tiên tiến,
mới mẻ với những ưu điểm sau:










Chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức uy tín
Giảng viên có trình độ chuyên môn cao của ĐHBK Hà Nội và trường đối tác
Ngành học đa dạng, phương pháp học hiện đại, sáng tạo và kỹ năng thực hành phong phú
Môi trường học tập năng động, thân thiện, hài hoà
Công nhận tín chỉ học tại Việt Nam khi chuyển tiếp sinh sang trường đối tác
Nhiều học bổng và cơ hội du học
Được hỗ trợ nhiệt tình từ các trường đối tác và ĐHBK Hà Nội
Chi phí học tập tại ĐHBK Hà Nội và ở nước ngoài hợp lý
Cơ hội việc làm tốt và khả năng thăng tiến cao sau khi tốt nghiệp

1. Các chương trình và ngành đào tạo tuyển sinh năm 2018

TT

1

Chương trình và
ngành đào tạo

Chỉ
tiêu

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

2

Cơ khí Chế tạo máy
( ĐH Griffith – Úc)

3

Điện tử - Viễn thông
(ĐH Leibniz Hannover Đức)

4

Công nghệ thông tin
(ĐH La Trobe – Úc)

5

Công nghệ thông tin
(ĐH Victoria - New
Zealand)

6

Mã xét
tuyển

Hệ thống thông tin
(ĐH Grenoble – Pháp)

ME - GU

30

Kinh phí
đào tạo

IT - LTU

70

~ 40 - 45
triệu/năm

IT - VUW

60

~ 40 - 45
triệu/năm

IT - GINP

40

Tuyển sinh năm 2018

~40-45
triệu/năm
~ 40 - 45
triệu/năm

Điểm trúng tuyển
hàng năm
2015
2016
2017

22.74 22.50 23.25

~ 40 - 45
triệu/năm

40

ET - LUH

Tổ hợp xét
tuyển

Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh

21

21

22

21.75

21

23.50

21.75

20

22

Toán, Lý, Hoá 20.50 19.50
Toán, Lý, Anh
~ 40 - 45 Toán, Hoá, Anh
triệu/năm/ Toàn, Lý, Pháp

20

7

8

Quản trị kinh doanh
(ĐH Victoria – New
Zealand)
Quản lý công nghiệp
Chuyên nganh Logistics và
Quản lý chuỗi cung ứng
(ĐH Northampton – VQ
Anh)

EM –
VUW

EM - NU

50

40

9

Quản trị kinh doanh
(ĐH Troy – Hoa Kỳ)

TROY BA

40

10

Khoa học máy tính
(ĐH Troy – Hoa Kỳ)

TROY - IT

40

~ 40 – 45
triệu/năm

19.25 19.50 21.25

19.50

20

18

19.50

21

18

19.50 21.25

~ 45 - 50
triệu/năm

Toán, Lý, Hoá
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Anh
~ 75
Toán,
Văn, Anh
triệu/năm
~ 75
triệu/năm

Sinh viên đủ điều kiện ngoại ngữ, chuyên môn hoặc có nguyện vọng chuyển tiếp sang học tại các trường
đối tác sẽ được nhận bằng tốt nghiệp của trường nước ngoài cấp. Học phí được thu theo quy định của từng
trường hợp tác.
2. Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 Thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Trường ĐH
Bách Khoa Hà Nội.
 Điều kiện ngoại ngữ: >= 4.5 IELTS hoặc tương đương. Trong trường hợp thí sinh chưa đạt điều
kiện về ngoại ngữ sẽ được Viện tổ chức học Tiêng Anh tăng cường ngay sau khi nhập học (trừ khối tiếng
Nhật, Đức, Pháp).
3. Cơ hội thực tập và học bổng
Học bổng thực tập nhận thức trong 02 tuần tại Nhật Bản ( Không giới hạn số lượng)
Học bổng chuyển tiếp cho sinh viên tại các trường ĐH trong khối JCT (Không giới hạn số lượng)
Học bổng An sinh xã hội của Chính phủ Pháp ( 5 suất/năm)
Được đi thực tế nếu có nguyện vọng khoá học mùa hè (Summer Courses) kéo dài 02 tuần vào tháng
7 và tháng 8 hàng năm cho chương trình LUH .
Học bổng ERASMUS cấp cho SV học tập 1 kỳ tại các trường đối tác hợp tác với SIE
Học bổng SHARE của liên minh Châu Âu cấp cho các Trường ĐH khối ASEAN
Học bổng SAKURA đi trao đổi ngắn hạn tại Nhật
Học bổng của các Công ty, Doanh nghiệp tài trợ
Phần thưởng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập
Chính sách ưu đãi học phí cho sinh viên chuyển tiếp có kết quả học tập giai đoạn 1 tốt và đạt yêu
cầu về trình độ tiếng Anh cho chương trình LTU, VUW, TROY.
Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ:
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
Phòng 202b, nhà D7, Trường ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội,
ĐT: (024) 3868 3408, HOTLINE: 093 86803407
Website là: http://sie.hust.edu.vn hoặc http://sie.vn/
https://www.facebook.com/sie.hust.edu.vn/

