ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT TUYỂN
Kèm thông báo số:

/ĐHBK-ĐTSĐH ngày

tháng

năm 2019

Đối tượng được xét tuyển:
- Người nước ngoài;
- Người tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV);
- Người tốt nghiệp đại học các chương trình đã được kiểm định ABET còn trong thời gian
hiệu lực;
- Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân tài năng của ĐHQG;
- Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các chương trình đào tạo đã được công nhận kiểm
định quốc tế hoặc khu vực được ĐHQG-HCM công nhận còn trong thời gian hiệu lực,
có điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10); Người tốt nghiệp đại học
chính quy, văn bằng 2 từ các cơ sở đào tạo đã được công nhận kiểm định quốc tế hoặc
khu vực được ĐHQG-HCM công nhận còn trong thời gian hiệu lực, có điểm trung bình
tích lũy từ 7,5 trở lên (theo thang điểm 10); Người tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo
Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt
Nam, có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (theo thang điểm 10); Người tốt nghiệp
chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi, có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên (theo
thang điểm 10). Thời gian xét tuyển là 12 tháng tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt
nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
Lưu ý:
+ Chương trình đào tạo phải có luận văn, khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp với số tín chỉ
từ 6 trở lên, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên; Trường hợp bảng
điểm đại học theo hệ 4 phải có xác nhận điểm theo hệ 10 của cơ sở đào tạo.
+ Ngành đăng ký xét tuyển phải phù hợp với ngành tốt nghiệp đại học

Danh mục các chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Bách Khoa đã được
công nhận kiểm định quốc tế còn trong thời gian hiệu lực:

TT
1.
2.

Tên tổ chức
kiểm định
ABET
Ủy ban kiểm định Kỹ
thuật và Công nghệ Hoa Kỳ

Tên ngành đại học
Khoa học máy tính

2014 - 2019

Kỹ thuật máy tính

2014 - 2019

3.

Xây dựng Dân dụng & Công
nghiệp
4.
Kỹ thuật Hóa học
5.
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động
hóa
6.
Quản lý Công nghiệp
7.
Cơ kỹ thuật
AUN-QA
8.
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
Mạng lưới các
9.
trường Đại học khu Kỹ thuật Điện-Điện tử (chương
trình tiên tiến)
vực Đông Nam Á
10.
Kỹ thuật Điện - Điện tử (tất cả các
CTĐT của Khoa Điện – Điện tử)
11.
Kỹ thuật Môi trường
12.
Kỹ thuật xây dựng (Cầu đường,
Quản lý Giao thông, Cảng công
trình biển, Xây dựng dân dụng, KT
tài nguyên nước)
13.
Kỹ thuật Nhiệt
14.
Cơ điện tử
CTI-ENAEE
15. Ủy ban bằng kỹ sư – Kỹ thuật hàng không
Pháp – Cơ quan
16.
Vật liệu tiên tiến
kiểm định các
17. chương trình đào tạo Polime - Composite
18. kỹ sư Châu Âu công Viễn thông
nhận thương hiệu
19. chất lượng Châu Âu Hệ thống năng lượng
20. “EUR-ACE Master Xây dựng dân dụng và Hiệu quả
progamme“
năng lượng
21.
HCERES
Đạt kiểm định cấp Trường
Châu Âu

22.

Thời hạn công nhận

26/10/2013 – 25/10/2017
26/10/2013 – 25/10/2017
10/11/2014 – 09/11/2018
10/11/2014 – 09/11/2018
23/10/2015 – 22/10/2019
23/10/2015 – 22/10/2019
23/10/2015 – 22/10/2019
24/12/2016 – 23/12/2020
24/12/2016 – 23/12/2020
30/12/2017 – 29/12/2022
25/02/2018 – 24/02/2023

01/9/2016 – 31/8/2022

6/2017 - 6/2022

AUN-QA
Mạng lưới các
trường Đại học khu
vực Đông Nam Á

Đạt kiểm định cấp Trường

10/10/2017 - 09/10/2022

