
TOÁN HỌC D460101 A00; A01 300
VẬT LÝ D440102 A00; A01 200
KỸ THUẬT HẠT NHÂN D520402 A00 50
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG D520207 A00; A01 200
NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D480201 A00; A01 600
HẢI DƯƠNG HỌC D440228 A00; B00 80
HÓA HỌC D440112 A00; B00 225
ĐỊA CHẤT D440201 A00; B00 150
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG D440301 A00; B00 175
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG D510406 A00; B00 120
KHOA HỌC VẬT LIỆU D430122 A00; B00 200
SINH HỌC D420101 B00 300
CÔNG NGHỆ SINH HỌC D420201 A00; B00 200
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (DỰ KIẾN) D510401 A00; B00; D07 50
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng) C480201 A00; A01 420
NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH  VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    + KỸ THUẬT MÁY TÍNH D520214
    + KHOA HỌC MÁY TÍNH D480101
    + KỸ THUẬT MÁY TÍNH CT CHẤT LƯỢNG CAO (CT CLC) D520214 45
    + KHOA HỌC MÁY TÍNH CT CLC D480101 45
NHÓM NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
    + KỸ THUẬT ĐIỆN , ĐIỆN TỬ D520201
    + KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA D520216
    + KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG D520207
NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ
   + KỸ THUẬT CƠ KHÍ D520103
   + KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ D520114
   + KỸ THUẬT NHIỆT D520115
   + KỸ THUẬT CƠ KHÍ CT CLC D520103 45
   + KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ CT CLC D520114 45
NHÓM NGÀNH DỆT MAY
   + KỸ THUẬT DỆT D540201
   + CÔNG NGHỆ MAY D540204
NHÓM NGÀNH HÓA -THỰC PHẨM - SINH HỌC
   + KỸ THUẬT HÓA HỌC D520301
   + CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM D540101
   + CÔNG NGHỆ SINH HỌC D420201
   + KỸ THUẬT HÓA HỌC CT CLC D520301 45
   + CÔNG NGHỆ SINH HỌC CT CLC (DỰ KIẾN) D420201 20
   + CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CT CLC (DỰ KIẾN) D540101 20
NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG
   + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG D580201
   + KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG D580205
   + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BIỂN D580203
   + KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG D580211
   + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY D580202
   + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CT CLC D580201 45
   + KT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CT CLC (DỰ KIẾN) D580205 35
KIẾN TRÚC (KIẾN TRÚC DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP) D580102 V00; V01 60
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT - DẦU KHÍ
   + KỸ THUẬT DẦU KHÍ D520604
   + KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT D520501
   + KỸ THUẬT DẦU KHÍ CT CLC D520604 45
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 115
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP  CT CLC 45
NHÓM NGÀNH MÔI TRƯỜNG
   + KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG D520320
   + QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   + QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CT CLC 30
   + KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CT CLC (DỰ KIẾN) D520320 30
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT GIAO THÔNG
   + KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG D520120
   + CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ D510205
   + KỸ THUẬT TÀU THỦY D520122
   + CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CT CLC (DỰ KIẾN) D510205 45
KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP D510602 A00; A01 80
KỸ THUẬT VẬT LIỆU D520309 A00; A01; D07 200
KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ D520503 A00; A01 70
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 35
CÔNG NGHỆ KT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CT CLC (DỰ KIẾN) 35
NHÓM NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT - CƠ KỸ THUẬT
   + VẬT LÝ KỸ THUẬT D520401
   + CƠ KỸ THUẬT D520101
BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP (Cao đẳng) C510505 A00; A01 150
KINH TẾ HỌC; KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG D310101 140

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI D310106 120

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG D340201 150
KẾ TOÁN D340301 100
KIỂM TOÁN D340302 100
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ D340405 90

QUẢN TRỊ KINH DOANH D340101 120

KINH DOANH QUỐC TẾ D340120 100

LUẬT KINH DOANH; LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ D380107 200
LUẬT DÂN SỰ;LUẬT TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG D380101 150
MARKETING D340115 70
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (DỰ KIẾN) 60
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

- Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-
HCM) tuyển sinh trong cả nước, với
dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2016:
trình độ đại học: 13.485, trình độ cao
đẳng:570.
- Công tác xét tuyển của ĐHQG-HCM
thực hiện theo quy định hiện hành, cụ
thể như sau:

+ Dựa vào kết quả kì thi THPT
Quốc gia 2016.

+ Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:
Đại học: thí sinh có trung bình

cộng các điểm trung bình ba năm học
(lớp 10, 11, 12) từ 6.5 trở lên.

Cao đẳng: thí sinh có trung bình
cộng các điểm trung bình ba năm học
(lớp 10, 11, 12) từ 6.0 trở lên.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo
quy định hiện hành. Đăng ký thông tin
xét tuyển tại trang thông tin điện tử
của ĐHQG-HCM.

- Ưu tiên xét tuyển:
+ Các đối tượng ưu tiên xét tuyển

theo quy chế, hướng dẫn công tác
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

+ Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT
năm 2016 từ các trường THPT
chuyên, năng khiếu trên khắp cả

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐT: 84.837242181 - 37242160

http://vnuhcm.edu.vn/

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập
năm 1995.

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo
đại học, sau đại học và nghiên cứu
khoa học - công nghệ đa ngành, đa
lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ
tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống
giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội.

ĐHQG-HCM đang đào tạo 92 ngành/
nhóm ngành trình độ đại học, 100
ngành trình độ thạc sĩ, 76 ngành trình
độ tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kỹ thuật
công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội - nhân văn, khoa học kinh
tế, khoa học sức khỏe.

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
TỰ NHIÊN (QST)
ĐT: 08. 38354394

http://www.hcmus.edu.vn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại
học Quốc gia TP.HCM được hình
thành và phát triển từ nền tảng
Trường Cao Đẳng Khoa Học trực
thuộc Viện Đại học Đông Dương
(thành lập năm 1941).

Hiện nay, Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên là trường đào tạo nguồn nhân
lực trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
hàng đầu Việt Nam.

Trường hiện có 17 ngành đào tạo đại
học chính quy, 33 ngành đào tạo thạc
sĩ, 32 ngành đào tạo tiến sĩ.

Một số ngành mũi nhọn của trường:
Công nghệ thông tin, Công nghệ Sinh
học, Khoa học vật liệu.

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
(QSB)

ĐT: 08. 38654087
http://www.hcmut.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại học Bách
Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật
được thành lập năm 1957.

Hiện nay Trường Đại học Bách khoa
là trường đại học hàng đầu Việt Nam
trong đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, Công
nghệ

Nhà trường đầu tư tập trung vào các
Khoa chuyên ngành, các phòng thí
nghiệm trọng điểm và chương trình
đào tạo.

Trường hiện có 33 ngành đào tạo đại
học chính quy, 38 ngành đào tạo thạc
sĩ, 29 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT
(QSK)

ĐT: 08. 37244555-6311
http://www.uel.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế
- Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc
ĐHQG-HCM (thành lập năm 2000).

Trường đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực kinh tế và luật. Trường đang
đào tạo 11 ngành tuyển sinh đại học
chính quy, 7 ngành đào tạo thạc sĩ, 4
ngành đào tạo tiến sĩ.

Trường là đại học đầu tiên và duy nhất
hiện nay ở Việt Nam có Phòng mô
phỏng thị trường tài chính phục vụ cho
việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy
và thực hành trong các lĩnh vực kinh
tế - tài chính, kinh doanh và quản lý.

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa chương trình đào tạo theo
tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu hàng
đầu của ĐHQG-HCM.

Cho đến nay, ĐHQG-HCM đã có 21
chương trình đào tạo đại học đã được
công nhận đạt chuẩn AUN-QA: Công
nghệ thông tin (QST); Điện tử - Viễn
thông, Kỹ thuật Chế tạo, Xây dựng
Dân dụng & Công nghiệp, Kỹ thuật
Hóa học, Kỹ thuật Điều khiển và Tự
động hóa, Quản lý Công nghiệp, Cơ
kỹ thuật, Kỹ thuật Điện-Điện tử
(chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Hệ
thống Công nghiệp (QSB); Kinh tế đối
ngoại, Tài chính Ngân hàng (QSK);
Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Quan hệ
quốc tế (QSX); Công nghệ sinh học,
Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống
Công nghiệp, Kỹ Thuật Y sinh, Khoa
học máy tính (QSQ)

AUN-QA là chuẩn kiểm định chất
lượng của Mạng lưới các trường đại
học Đông Nam Á (ASEAN University
Network - Quality Assurance). Sinh
viên theo học các chương trình đạt
chuẩn này sẽ có nhiều cơ hội trong
việc chuyển đổi và công nhận tín chỉ
giữa các trường đại học trong khối
ASEAN, cũng như có lợi thế về việc
làm sau khi tốt nghiệp.

ĐHQG-HCM là đơn vị đầu tiên và duy
nhất tại Việt Nam có 2 chương trình
Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy
tính (QSB) đạt chuẩn kiểm định ABET
(Accreditation Board for Engineering
and Technology) của Hoa Kỳ.

Bằng tốt nghiệp của các chương trình
đạt chuẩn kiểm định ABET được công
nhận rộng rãi trên thế giới nên sinh
viên tốt nghiệp từ các chương trình
này có lợi thế rất lớn trong bối cảnh
cạnh tranh về cơ hội việc làm, được
ưu tiên tuyển dụng bởi các tập đoàn,
công ty nổi tiếng thế giới như IBM,
Intel, Boeing …

Vào website: http://tvtt.vnuhcm.edu.vn/ bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về thông tin ngành/nhóm ngành tuyển sinh, đào tạo ĐHQG-HCM và nghề nghiệp hoặc vào chuyên mục hướng nghiệp để
tìm hiểu, chọn ngành học phù hợp với sở thích và năng lực học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
Chương trình tài năng: nhằm đào tạo
các cá nhân có năng lực xuất sắc, có khả
năng chuyên môn cao, phát triển tư duy
sáng tạo, làm việc nhóm, khả năng tổ
chức, lãnh đạo... Quy mô lớp nhỏ (tối đa
40 SV/lớp), xét tuyển trong số sinh viên
khá giỏi. Sinh viên được hỗ trợ học bổng
và hưởng nhiều ưu đãi về cơ sở vật chất.

Các chương trình tài năng đang tuyển
sinh và vận hành tại ĐHQG-HCM: Khoa
học Máy tính, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật
chế tạo, Xây dựng Dân dụng và công
nghiệp, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật
Điều khiển và Tự động hóa, Điện năng,
Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Cơ Điện
tử, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Xây dựng
và Công trình giao thông (QSB), Công
nghệ Thông tin, Hóa học, Toán–Tin học,
Vật lý–Vật lý Kỹ thuật (QST), Văn học và
Ngôn ngữ, Lịch sử (QSX), Khoa học Máy
tính, Công nghệ Thông tin (QSC), Kinh tế
học, Luật Tài chính– Ngân hàng (QSK).

Chương trình tiên tiến: là dự án quốc
gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì,
nhằm triển khai xây dựng 10 ngành đào
tạo theo chuẩn quốc tế tại các trường ĐH
trọng điểm của Việt Nam. Chương trình
Tiên tiến được triển khai nhằm áp dụng
công nghệ đào tạo tiên tiến của các ĐH
đối tác Hoa Kỳ để nâng cao chất lượng
đào tạo đại học Việt Nam, xét tuyển các
thí sinh đã trúng tuyển đại học chính quy
và đủ điều kiện tiếng Anh, học toàn bộ
bằng tiếng Anh theo chương trình của
các đại học đối tác nước ngoài.
Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến
tại ĐHQG-HCM: Công nghệ Thông tin
(QST), Điện – Điện tử, chuyên ngành Hệ
thống năng lượng (QSB), Hệ thống thông
tin (QSC).

Chương trình chất lượng cao với học
phí tương ứng: nhằm mục tiêu đáp ứng
chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội,
đảm bảo chất lượng cao theo quan điểm
trọng chuẩn đầu ra. Đối tượng tuyển chọn
vào chương trình: đã trúng tuyển vào hệ
chính quy.
Các chương trình chất lượng cao tại Đại
học Quốc gia Tp.HCM: ngành Công nghệ
Thông tin (QST); Hệ thống Thông tin, Kỹ
thuật Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm
(QSC); Tài chính - Ngân hàng, Kế toán -
Kiểm toán, Kinh tế Đối ngoại, Luật
Thương mại Quốc tế (QSK); Báo chí,
Quan hệ Quốc tế (QSX); Kỹ thuật Máy
tính, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Cơ khí,
Kỹ thuậc Cơ – Điện tử, Kỹ thuật Hóa học,
Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực
phẩm, Kỹ thuật Công trình xây dựng, Kỹ
thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ
thuật dầu khí, Quản lý công nghiệp, Quản
lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi
trường, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công
nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (QSB).

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao tại
Việt Nam PFIEV (QSB): tuyển các thí
sinh trúng tuyển với kết quả cao của tất
cả các ngành. Sau 2 năm học, sinh viên
được thi phân ngành vào 7 ngành (Viễn
thông, Hệ thống năng lượng, Cơ điện tử,
Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme và
composite, Công trình dân dụng và hiệu
quả năng lượng).

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế:
ĐHQG-HCM đang có 36 chương trình
liên kết đào tạo đại học, 16 chương trình
liên kết đào tạo thạc sĩ, thời gian đầu học
tại Việt Nam (toàn bộ bằng tiếng Anh),
thời gian còn lại học tại trường đại học
liên kết của nước ngoài. Sinh viên tốt
nghiệp nhận bằng của trường đại học
nước ngoài và có thể nhận thêm bằng
trong nước.

* Thông tin về ký túc xá:

- Ký túc xá ĐHQG-HCM (tại Thủ Đức)
đảm bảo nhu cầu về chỗ ở cho tất cả sinh
viên.
Website: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/

* Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
V00: Toán - Lý - Năng khiếu
V01: Toán - Văn - Năng khiếu

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (QSX)

ĐT: 08. 38221909-112
http://www.hcmussh.edu.vn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn được chính thức thành lập
năm 1957 với tên gọi Trường Đại học
Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn.

Hiện nay, Trường là cơ sở đào tạo
nhân lực hàng đầu Việt Nam trong lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn.
Trường là đơn vị dẫn đầu cả nước về
việc thu hút sinh viên và học viên quốc
tế với trên 250 học viên cao học,
nghiên cứu sinh, sinh viên đến từ 73
quốc gia và vùng lãnh thổ đến học tập
toàn thời gian

Trường đang có 27 ngành tuyển sinh
đại học chính quy, 26 ngành đào tạo
thạc sĩ, 13 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (QSQ)
ĐT: 08. 37244270-3228

http://www.hcmiu.edu.vn

Trường Đại học Quốc tế là trường đại
học công lập đa ngành đầu tiên và duy
nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng
hoàn toàn tiếng Anh trong công tác
đào tạo giảng dạy và nghiên cứu,
được thành lập từ năm 2003. Trường
đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh
vực kỹ thuật, kinh tế, quản lý.

Mô hình hoạt động của trường được
xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn
quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo
trình, chương trình học có định hướng
và liên thông với các trường đại học
có thứ hạng cao ở các nước trên thế
giới. Trường đang có 14 ngành tuyển
sinh đại học chính quy, 8 ngành đào
tạo thạc sĩ, 2 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN (QSC)
ĐT: 08. 37252002

http://www.uit.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
là trường đại học công lập đào tạo về
công nghệ thông tin và truyền thông
được thành lập năm 2006 trên cơ sở
Trung tâm Phát triển Công nghệ
Thông tin (thành lập từ năm 1998).

Trường đang có 7 ngành tuyển sinh
đại học chính quy, 2 ngành đào tạo
thạc sĩ, 2 ngành đào tạo tiến sĩ.

Các hướng nghiên cứu chiến lược của
Trường thuộc lĩnh vực An toàn thông
tin và Thiết kế vi mạch.

Trường tự hào có trên 90% sinh viên
tốt nghiệp làm việc đúng với chuyên
ngành được đào tạo.

KHOA Y (QSY)
ĐT: 08. 37242160-3112

http://www.medvnu.edu.vn

Khoa Y là đơn vị trực thuộc ĐHQG-
HCM, được thành lập năm 2009 với
định hướng là một đơn vị đào tạo tiên
tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình
Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ
giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học
và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khoẻ, được xây dựng và phát triển
trên cơ sở sức mạnh hệ thống của
ĐHQG-HCM.

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại
học Sức khoẻ; trong tốp đầu Châu Á,
nơi hội tụ của khoa học y học, công
nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của
người Việt Nam.
Khoa Y đã chính thức tuyển sinh khoá
đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học –
cao đẳng năm 2010
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ĐIỂM CHUẨN
2015TRƯỜNG/KHOA

      THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG NĂM 2016 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
(Website:http://vnuhcm.edu.vn)

TÊN NGÀNH MÃ
NGÀNH

TỔ HỢP
MÔN

 CHỈ
TIÊU
(DK)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

- Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-
HCM) tuyển sinh trong cả nước, với
dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2016:
trình độ đại học: 13.485, trình độ cao
đẳng:570.
- Công tác xét tuyển của ĐHQG-HCM
thực hiện theo quy định hiện hành, cụ
thể như sau:

+ Dựa vào kết quả kì thi THPT
Quốc gia 2016.

+ Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:
Đại học: thí sinh có trung bình

cộng các điểm trung bình ba năm học
(lớp 10, 11, 12) từ 6.5 trở lên.

Cao đẳng: thí sinh có trung bình
cộng các điểm trung bình ba năm học
(lớp 10, 11, 12) từ 6.0 trở lên.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo
quy định hiện hành. Đăng ký thông tin
xét tuyển tại trang thông tin điện tử
của ĐHQG-HCM.

- Ưu tiên xét tuyển:
+ Các đối tượng ưu tiên xét tuyển

theo quy chế, hướng dẫn công tác
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

+ Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT
năm 2016 từ các trường THPT
chuyên, năng khiếu trên khắp cả

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐT: 84.837242181 - 37242160

http://vnuhcm.edu.vn/

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập
năm 1995.

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo
đại học, sau đại học và nghiên cứu
khoa học - công nghệ đa ngành, đa
lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ
tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống
giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội.

ĐHQG-HCM đang đào tạo 92 ngành/
nhóm ngành trình độ đại học, 100
ngành trình độ thạc sĩ, 76 ngành trình
độ tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kỹ thuật
công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội - nhân văn, khoa học kinh
tế, khoa học sức khỏe.

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
TỰ NHIÊN (QST)
ĐT: 08. 38354394

http://www.hcmus.edu.vn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại
học Quốc gia TP.HCM được hình
thành và phát triển từ nền tảng
Trường Cao Đẳng Khoa Học trực
thuộc Viện Đại học Đông Dương
(thành lập năm 1941).

Hiện nay, Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên là trường đào tạo nguồn nhân
lực trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
hàng đầu Việt Nam.

Trường hiện có 17 ngành đào tạo đại
học chính quy, 33 ngành đào tạo thạc
sĩ, 32 ngành đào tạo tiến sĩ.

Một số ngành mũi nhọn của trường:
Công nghệ thông tin, Công nghệ Sinh
học, Khoa học vật liệu.

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
(QSB)

ĐT: 08. 38654087
http://www.hcmut.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại học Bách
Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật
được thành lập năm 1957.

Hiện nay Trường Đại học Bách khoa
là trường đại học hàng đầu Việt Nam
trong đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, Công
nghệ

Nhà trường đầu tư tập trung vào các
Khoa chuyên ngành, các phòng thí
nghiệm trọng điểm và chương trình
đào tạo.

Trường hiện có 33 ngành đào tạo đại
học chính quy, 38 ngành đào tạo thạc
sĩ, 29 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT
(QSK)

ĐT: 08. 37244555-6311
http://www.uel.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế
- Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc
ĐHQG-HCM (thành lập năm 2000).

Trường đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực kinh tế và luật. Trường đang
đào tạo 11 ngành tuyển sinh đại học
chính quy, 7 ngành đào tạo thạc sĩ, 4
ngành đào tạo tiến sĩ.

Trường là đại học đầu tiên và duy nhất
hiện nay ở Việt Nam có Phòng mô
phỏng thị trường tài chính phục vụ cho
việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy
và thực hành trong các lĩnh vực kinh
tế - tài chính, kinh doanh và quản lý.

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa chương trình đào tạo theo
tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu hàng
đầu của ĐHQG-HCM.

Cho đến nay, ĐHQG-HCM đã có 21
chương trình đào tạo đại học đã được
công nhận đạt chuẩn AUN-QA: Công
nghệ thông tin (QST); Điện tử - Viễn
thông, Kỹ thuật Chế tạo, Xây dựng
Dân dụng & Công nghiệp, Kỹ thuật
Hóa học, Kỹ thuật Điều khiển và Tự
động hóa, Quản lý Công nghiệp, Cơ
kỹ thuật, Kỹ thuật Điện-Điện tử
(chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Hệ
thống Công nghiệp (QSB); Kinh tế đối
ngoại, Tài chính Ngân hàng (QSK);
Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Quan hệ
quốc tế (QSX); Công nghệ sinh học,
Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống
Công nghiệp, Kỹ Thuật Y sinh, Khoa
học máy tính (QSQ)

AUN-QA là chuẩn kiểm định chất
lượng của Mạng lưới các trường đại
học Đông Nam Á (ASEAN University
Network - Quality Assurance). Sinh
viên theo học các chương trình đạt
chuẩn này sẽ có nhiều cơ hội trong
việc chuyển đổi và công nhận tín chỉ
giữa các trường đại học trong khối
ASEAN, cũng như có lợi thế về việc
làm sau khi tốt nghiệp.

ĐHQG-HCM là đơn vị đầu tiên và duy
nhất tại Việt Nam có 2 chương trình
Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy
tính (QSB) đạt chuẩn kiểm định ABET
(Accreditation Board for Engineering
and Technology) của Hoa Kỳ.

Bằng tốt nghiệp của các chương trình
đạt chuẩn kiểm định ABET được công
nhận rộng rãi trên thế giới nên sinh
viên tốt nghiệp từ các chương trình
này có lợi thế rất lớn trong bối cảnh
cạnh tranh về cơ hội việc làm, được
ưu tiên tuyển dụng bởi các tập đoàn,
công ty nổi tiếng thế giới như IBM,
Intel, Boeing …

Vào website: http://tvtt.vnuhcm.edu.vn/ bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về thông tin ngành/nhóm ngành tuyển sinh, đào tạo ĐHQG-HCM và nghề nghiệp hoặc vào chuyên mục hướng nghiệp để
tìm hiểu, chọn ngành học phù hợp với sở thích và năng lực học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
Chương trình tài năng: nhằm đào tạo
các cá nhân có năng lực xuất sắc, có khả
năng chuyên môn cao, phát triển tư duy
sáng tạo, làm việc nhóm, khả năng tổ
chức, lãnh đạo... Quy mô lớp nhỏ (tối đa
40 SV/lớp), xét tuyển trong số sinh viên
khá giỏi. Sinh viên được hỗ trợ học bổng
và hưởng nhiều ưu đãi về cơ sở vật chất.

Các chương trình tài năng đang tuyển
sinh và vận hành tại ĐHQG-HCM: Khoa
học Máy tính, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật
chế tạo, Xây dựng Dân dụng và công
nghiệp, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật
Điều khiển và Tự động hóa, Điện năng,
Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Cơ Điện
tử, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Xây dựng
và Công trình giao thông (QSB), Công
nghệ Thông tin, Hóa học, Toán–Tin học,
Vật lý–Vật lý Kỹ thuật (QST), Văn học và
Ngôn ngữ, Lịch sử (QSX), Khoa học Máy
tính, Công nghệ Thông tin (QSC), Kinh tế
học, Luật Tài chính– Ngân hàng (QSK).

Chương trình tiên tiến: là dự án quốc
gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì,
nhằm triển khai xây dựng 10 ngành đào
tạo theo chuẩn quốc tế tại các trường ĐH
trọng điểm của Việt Nam. Chương trình
Tiên tiến được triển khai nhằm áp dụng
công nghệ đào tạo tiên tiến của các ĐH
đối tác Hoa Kỳ để nâng cao chất lượng
đào tạo đại học Việt Nam, xét tuyển các
thí sinh đã trúng tuyển đại học chính quy
và đủ điều kiện tiếng Anh, học toàn bộ
bằng tiếng Anh theo chương trình của
các đại học đối tác nước ngoài.
Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến
tại ĐHQG-HCM: Công nghệ Thông tin
(QST), Điện – Điện tử, chuyên ngành Hệ
thống năng lượng (QSB), Hệ thống thông
tin (QSC).

Chương trình chất lượng cao với học
phí tương ứng: nhằm mục tiêu đáp ứng
chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội,
đảm bảo chất lượng cao theo quan điểm
trọng chuẩn đầu ra. Đối tượng tuyển chọn
vào chương trình: đã trúng tuyển vào hệ
chính quy.
Các chương trình chất lượng cao tại Đại
học Quốc gia Tp.HCM: ngành Công nghệ
Thông tin (QST); Hệ thống Thông tin, Kỹ
thuật Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm
(QSC); Tài chính - Ngân hàng, Kế toán -
Kiểm toán, Kinh tế Đối ngoại, Luật
Thương mại Quốc tế (QSK); Báo chí,
Quan hệ Quốc tế (QSX); Kỹ thuật Máy
tính, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Cơ khí,
Kỹ thuậc Cơ – Điện tử, Kỹ thuật Hóa học,
Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực
phẩm, Kỹ thuật Công trình xây dựng, Kỹ
thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ
thuật dầu khí, Quản lý công nghiệp, Quản
lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi
trường, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công
nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (QSB).

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao tại
Việt Nam PFIEV (QSB): tuyển các thí
sinh trúng tuyển với kết quả cao của tất
cả các ngành. Sau 2 năm học, sinh viên
được thi phân ngành vào 7 ngành (Viễn
thông, Hệ thống năng lượng, Cơ điện tử,
Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme và
composite, Công trình dân dụng và hiệu
quả năng lượng).

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế:
ĐHQG-HCM đang có 36 chương trình
liên kết đào tạo đại học, 16 chương trình
liên kết đào tạo thạc sĩ, thời gian đầu học
tại Việt Nam (toàn bộ bằng tiếng Anh),
thời gian còn lại học tại trường đại học
liên kết của nước ngoài. Sinh viên tốt
nghiệp nhận bằng của trường đại học
nước ngoài và có thể nhận thêm bằng
trong nước.

* Thông tin về ký túc xá:

- Ký túc xá ĐHQG-HCM (tại Thủ Đức)
đảm bảo nhu cầu về chỗ ở cho tất cả sinh
viên.
Website: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/

* Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
V00: Toán - Lý - Năng khiếu
V01: Toán - Văn - Năng khiếu

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (QSX)

ĐT: 08. 38221909-112
http://www.hcmussh.edu.vn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn được chính thức thành lập
năm 1957 với tên gọi Trường Đại học
Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn.

Hiện nay, Trường là cơ sở đào tạo
nhân lực hàng đầu Việt Nam trong lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn.
Trường là đơn vị dẫn đầu cả nước về
việc thu hút sinh viên và học viên quốc
tế với trên 250 học viên cao học,
nghiên cứu sinh, sinh viên đến từ 73
quốc gia và vùng lãnh thổ đến học tập
toàn thời gian

Trường đang có 27 ngành tuyển sinh
đại học chính quy, 26 ngành đào tạo
thạc sĩ, 13 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (QSQ)
ĐT: 08. 37244270-3228

http://www.hcmiu.edu.vn

Trường Đại học Quốc tế là trường đại
học công lập đa ngành đầu tiên và duy
nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng
hoàn toàn tiếng Anh trong công tác
đào tạo giảng dạy và nghiên cứu,
được thành lập từ năm 2003. Trường
đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh
vực kỹ thuật, kinh tế, quản lý.

Mô hình hoạt động của trường được
xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn
quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo
trình, chương trình học có định hướng
và liên thông với các trường đại học
có thứ hạng cao ở các nước trên thế
giới. Trường đang có 14 ngành tuyển
sinh đại học chính quy, 8 ngành đào
tạo thạc sĩ, 2 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN (QSC)
ĐT: 08. 37252002

http://www.uit.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
là trường đại học công lập đào tạo về
công nghệ thông tin và truyền thông
được thành lập năm 2006 trên cơ sở
Trung tâm Phát triển Công nghệ
Thông tin (thành lập từ năm 1998).

Trường đang có 7 ngành tuyển sinh
đại học chính quy, 2 ngành đào tạo
thạc sĩ, 2 ngành đào tạo tiến sĩ.

Các hướng nghiên cứu chiến lược của
Trường thuộc lĩnh vực An toàn thông
tin và Thiết kế vi mạch.

Trường tự hào có trên 90% sinh viên
tốt nghiệp làm việc đúng với chuyên
ngành được đào tạo.

KHOA Y (QSY)
ĐT: 08. 37242160-3112

http://www.medvnu.edu.vn

Khoa Y là đơn vị trực thuộc ĐHQG-
HCM, được thành lập năm 2009 với
định hướng là một đơn vị đào tạo tiên
tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình
Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ
giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học
và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khoẻ, được xây dựng và phát triển
trên cơ sở sức mạnh hệ thống của
ĐHQG-HCM.

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại
học Sức khoẻ; trong tốp đầu Châu Á,
nơi hội tụ của khoa học y học, công
nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của
người Việt Nam.
Khoa Y đã chính thức tuyển sinh khoá
đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học –
cao đẳng năm 2010
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VĂN HỌC D220330 C00; D01; D14 100

NGÔN NGỮ HỌC D220320 C00; D01; D14 100

BÁO CHÍ D320101 C00; D01; D14 130

LỊCH SỬ D220310 C00; D01; D14 130

NHÂN HỌC D310302 C00; D01; D14 60

TRIẾT HỌC D220301 A01; C00; D01; D14 100

ĐỊA LÝ HỌC D310501 A01;C00; D01; D15 120

XÃ HỘI HỌC D310301 C00; D01; D14 150

THÔNG TIN HỌC D320201 C00; D01; D14 100

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC D220213 D01; D04; D14 140

GIÁO DỤC HỌC D140101 C00; D01; D14 120

LƯU TRỮ HỌC D320303 C00; D01; D14 80

VĂN HÓA HỌC D220340 C00; D01; D14 70

CÔNG TÁC XÃ HỘI D760101 C00; D01; D14 80

TÂM LÝ HỌC D310401 B00; C00; D01; D14 100

QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ D580105 A01; D01; D14 80

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ  DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH D340103 C00; D01; D14 100

NHẬT BẢN HỌC D220216 D01; D06; D14 100

HÀN QUỐC HỌC D220217 D01; D14 100

NGÔN NGỮ ANH D220201 D01 270

NGÔN NGỮ NGA D220202 D01; D02 70

NGÔN NGỮ PHÁP D220203 D01; D03 90

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC D220204 D01; D04 130

NGÔN NGỮ ĐỨC D220205 D01; D05 70

QUAN HỆ QUỐC TẾ D310206 D01; D14 160

NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA D220206 50

NGÔN NGỮ ITALIA D220208 50

QUẢN TRỊ KINH DOANH D340101 A00, A01, D01 150

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D480201 A00, A01 100

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG D520207 A00, A01 60

CÔNG NGHỆ SINH HỌC D420201 A00, A01, B00 150

KỸ THUẬT Y SINH D520212 A00, A01, B00 80

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP D510602 A00, A01, D01 80

QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN D620305 A00, A01, B00, D01 30

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM D540101 A00, A01, B00 80

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG D340201 A00, A01, D01 100

KỸ THUẬT XÂY DỰNG D580208 A00, A01 50

TOÁN ỨNG DỤNG (KỸ THUẬT TÀI CHÍNH&QUẢN TRỊ RỦI RO) D460112 A00, A01 40

HÓA SINH D440112 A00, A01, B00 60

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA D520216 A00, A01 50

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG D510605 A00, A01, D01 140

KỸ THUẬT KHÔNG GIAN (DỰ KIẾN) D520701 A00, A01 40

KHOA HỌC MÁY TÍNH D480101 130

TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH D480102 120

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

KỸ THUẬT PHẦN MỀM CT CLC

HỆ THỐNG THÔNG TIN

HỆ THỐNG THÔNG TIN CT TIÊN TIẾN

HỆ THỐNG THÔNG TIN CT CLC

KỸ THUẬT MÁY TÍNH

KỸ THUẬT MÁY TÍNH CT CLC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D480201 120

AN TOÀN THÔNG TIN D480299 100

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (DỰ KIẾN) 60

Y ĐA KHOA D720101 100

DƯỢC HỌC (DỰ KIẾN) D720401 75

RĂNG HÀM MẶT (DỰ KIẾN) D720601 50
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

- Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-
HCM) tuyển sinh trong cả nước, với
dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2016:
trình độ đại học: 13.485, trình độ cao
đẳng:570.
- Công tác xét tuyển của ĐHQG-HCM
thực hiện theo quy định hiện hành, cụ
thể như sau:

+ Dựa vào kết quả kì thi THPT
Quốc gia 2016.

+ Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:
Đại học: thí sinh có trung bình

cộng các điểm trung bình ba năm học
(lớp 10, 11, 12) từ 6.5 trở lên.

Cao đẳng: thí sinh có trung bình
cộng các điểm trung bình ba năm học
(lớp 10, 11, 12) từ 6.0 trở lên.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo
quy định hiện hành. Đăng ký thông tin
xét tuyển tại trang thông tin điện tử
của ĐHQG-HCM.

- Ưu tiên xét tuyển:
+ Các đối tượng ưu tiên xét tuyển

theo quy chế, hướng dẫn công tác
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

+ Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT
năm 2016 từ các trường THPT
chuyên, năng khiếu trên khắp cả

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐT: 84.837242181 - 37242160

http://vnuhcm.edu.vn/

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập
năm 1995.

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo
đại học, sau đại học và nghiên cứu
khoa học - công nghệ đa ngành, đa
lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ
tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống
giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội.

ĐHQG-HCM đang đào tạo 92 ngành/
nhóm ngành trình độ đại học, 100
ngành trình độ thạc sĩ, 76 ngành trình
độ tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kỹ thuật
công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội - nhân văn, khoa học kinh
tế, khoa học sức khỏe.

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
TỰ NHIÊN (QST)
ĐT: 08. 38354394

http://www.hcmus.edu.vn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại
học Quốc gia TP.HCM được hình
thành và phát triển từ nền tảng
Trường Cao Đẳng Khoa Học trực
thuộc Viện Đại học Đông Dương
(thành lập năm 1941).

Hiện nay, Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên là trường đào tạo nguồn nhân
lực trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
hàng đầu Việt Nam.

Trường hiện có 17 ngành đào tạo đại
học chính quy, 33 ngành đào tạo thạc
sĩ, 32 ngành đào tạo tiến sĩ.

Một số ngành mũi nhọn của trường:
Công nghệ thông tin, Công nghệ Sinh
học, Khoa học vật liệu.

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
(QSB)

ĐT: 08. 38654087
http://www.hcmut.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại học Bách
Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật
được thành lập năm 1957.

Hiện nay Trường Đại học Bách khoa
là trường đại học hàng đầu Việt Nam
trong đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, Công
nghệ

Nhà trường đầu tư tập trung vào các
Khoa chuyên ngành, các phòng thí
nghiệm trọng điểm và chương trình
đào tạo.

Trường hiện có 33 ngành đào tạo đại
học chính quy, 38 ngành đào tạo thạc
sĩ, 29 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT
(QSK)

ĐT: 08. 37244555-6311
http://www.uel.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế
- Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc
ĐHQG-HCM (thành lập năm 2000).

Trường đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực kinh tế và luật. Trường đang
đào tạo 11 ngành tuyển sinh đại học
chính quy, 7 ngành đào tạo thạc sĩ, 4
ngành đào tạo tiến sĩ.

Trường là đại học đầu tiên và duy nhất
hiện nay ở Việt Nam có Phòng mô
phỏng thị trường tài chính phục vụ cho
việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy
và thực hành trong các lĩnh vực kinh
tế - tài chính, kinh doanh và quản lý.

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa chương trình đào tạo theo
tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu hàng
đầu của ĐHQG-HCM.

Cho đến nay, ĐHQG-HCM đã có 21
chương trình đào tạo đại học đã được
công nhận đạt chuẩn AUN-QA: Công
nghệ thông tin (QST); Điện tử - Viễn
thông, Kỹ thuật Chế tạo, Xây dựng
Dân dụng & Công nghiệp, Kỹ thuật
Hóa học, Kỹ thuật Điều khiển và Tự
động hóa, Quản lý Công nghiệp, Cơ
kỹ thuật, Kỹ thuật Điện-Điện tử
(chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Hệ
thống Công nghiệp (QSB); Kinh tế đối
ngoại, Tài chính Ngân hàng (QSK);
Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Quan hệ
quốc tế (QSX); Công nghệ sinh học,
Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống
Công nghiệp, Kỹ Thuật Y sinh, Khoa
học máy tính (QSQ)

AUN-QA là chuẩn kiểm định chất
lượng của Mạng lưới các trường đại
học Đông Nam Á (ASEAN University
Network - Quality Assurance). Sinh
viên theo học các chương trình đạt
chuẩn này sẽ có nhiều cơ hội trong
việc chuyển đổi và công nhận tín chỉ
giữa các trường đại học trong khối
ASEAN, cũng như có lợi thế về việc
làm sau khi tốt nghiệp.

ĐHQG-HCM là đơn vị đầu tiên và duy
nhất tại Việt Nam có 2 chương trình
Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy
tính (QSB) đạt chuẩn kiểm định ABET
(Accreditation Board for Engineering
and Technology) của Hoa Kỳ.

Bằng tốt nghiệp của các chương trình
đạt chuẩn kiểm định ABET được công
nhận rộng rãi trên thế giới nên sinh
viên tốt nghiệp từ các chương trình
này có lợi thế rất lớn trong bối cảnh
cạnh tranh về cơ hội việc làm, được
ưu tiên tuyển dụng bởi các tập đoàn,
công ty nổi tiếng thế giới như IBM,
Intel, Boeing …

Vào website: http://tvtt.vnuhcm.edu.vn/ bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về thông tin ngành/nhóm ngành tuyển sinh, đào tạo ĐHQG-HCM và nghề nghiệp hoặc vào chuyên mục hướng nghiệp để
tìm hiểu, chọn ngành học phù hợp với sở thích và năng lực học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
Chương trình tài năng: nhằm đào tạo
các cá nhân có năng lực xuất sắc, có khả
năng chuyên môn cao, phát triển tư duy
sáng tạo, làm việc nhóm, khả năng tổ
chức, lãnh đạo... Quy mô lớp nhỏ (tối đa
40 SV/lớp), xét tuyển trong số sinh viên
khá giỏi. Sinh viên được hỗ trợ học bổng
và hưởng nhiều ưu đãi về cơ sở vật chất.

Các chương trình tài năng đang tuyển
sinh và vận hành tại ĐHQG-HCM: Khoa
học Máy tính, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật
chế tạo, Xây dựng Dân dụng và công
nghiệp, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật
Điều khiển và Tự động hóa, Điện năng,
Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Cơ Điện
tử, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Xây dựng
và Công trình giao thông (QSB), Công
nghệ Thông tin, Hóa học, Toán–Tin học,
Vật lý–Vật lý Kỹ thuật (QST), Văn học và
Ngôn ngữ, Lịch sử (QSX), Khoa học Máy
tính, Công nghệ Thông tin (QSC), Kinh tế
học, Luật Tài chính– Ngân hàng (QSK).

Chương trình tiên tiến: là dự án quốc
gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì,
nhằm triển khai xây dựng 10 ngành đào
tạo theo chuẩn quốc tế tại các trường ĐH
trọng điểm của Việt Nam. Chương trình
Tiên tiến được triển khai nhằm áp dụng
công nghệ đào tạo tiên tiến của các ĐH
đối tác Hoa Kỳ để nâng cao chất lượng
đào tạo đại học Việt Nam, xét tuyển các
thí sinh đã trúng tuyển đại học chính quy
và đủ điều kiện tiếng Anh, học toàn bộ
bằng tiếng Anh theo chương trình của
các đại học đối tác nước ngoài.
Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến
tại ĐHQG-HCM: Công nghệ Thông tin
(QST), Điện – Điện tử, chuyên ngành Hệ
thống năng lượng (QSB), Hệ thống thông
tin (QSC).

Chương trình chất lượng cao với học
phí tương ứng: nhằm mục tiêu đáp ứng
chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội,
đảm bảo chất lượng cao theo quan điểm
trọng chuẩn đầu ra. Đối tượng tuyển chọn
vào chương trình: đã trúng tuyển vào hệ
chính quy.
Các chương trình chất lượng cao tại Đại
học Quốc gia Tp.HCM: ngành Công nghệ
Thông tin (QST); Hệ thống Thông tin, Kỹ
thuật Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm
(QSC); Tài chính - Ngân hàng, Kế toán -
Kiểm toán, Kinh tế Đối ngoại, Luật
Thương mại Quốc tế (QSK); Báo chí,
Quan hệ Quốc tế (QSX); Kỹ thuật Máy
tính, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Cơ khí,
Kỹ thuậc Cơ – Điện tử, Kỹ thuật Hóa học,
Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực
phẩm, Kỹ thuật Công trình xây dựng, Kỹ
thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ
thuật dầu khí, Quản lý công nghiệp, Quản
lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi
trường, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công
nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (QSB).

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao tại
Việt Nam PFIEV (QSB): tuyển các thí
sinh trúng tuyển với kết quả cao của tất
cả các ngành. Sau 2 năm học, sinh viên
được thi phân ngành vào 7 ngành (Viễn
thông, Hệ thống năng lượng, Cơ điện tử,
Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme và
composite, Công trình dân dụng và hiệu
quả năng lượng).

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế:
ĐHQG-HCM đang có 36 chương trình
liên kết đào tạo đại học, 16 chương trình
liên kết đào tạo thạc sĩ, thời gian đầu học
tại Việt Nam (toàn bộ bằng tiếng Anh),
thời gian còn lại học tại trường đại học
liên kết của nước ngoài. Sinh viên tốt
nghiệp nhận bằng của trường đại học
nước ngoài và có thể nhận thêm bằng
trong nước.

* Thông tin về ký túc xá:

- Ký túc xá ĐHQG-HCM (tại Thủ Đức)
đảm bảo nhu cầu về chỗ ở cho tất cả sinh
viên.
Website: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/

* Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
V00: Toán - Lý - Năng khiếu
V01: Toán - Văn - Năng khiếu

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (QSX)

ĐT: 08. 38221909-112
http://www.hcmussh.edu.vn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn được chính thức thành lập
năm 1957 với tên gọi Trường Đại học
Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn.

Hiện nay, Trường là cơ sở đào tạo
nhân lực hàng đầu Việt Nam trong lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn.
Trường là đơn vị dẫn đầu cả nước về
việc thu hút sinh viên và học viên quốc
tế với trên 250 học viên cao học,
nghiên cứu sinh, sinh viên đến từ 73
quốc gia và vùng lãnh thổ đến học tập
toàn thời gian

Trường đang có 27 ngành tuyển sinh
đại học chính quy, 26 ngành đào tạo
thạc sĩ, 13 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (QSQ)
ĐT: 08. 37244270-3228

http://www.hcmiu.edu.vn

Trường Đại học Quốc tế là trường đại
học công lập đa ngành đầu tiên và duy
nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng
hoàn toàn tiếng Anh trong công tác
đào tạo giảng dạy và nghiên cứu,
được thành lập từ năm 2003. Trường
đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh
vực kỹ thuật, kinh tế, quản lý.

Mô hình hoạt động của trường được
xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn
quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo
trình, chương trình học có định hướng
và liên thông với các trường đại học
có thứ hạng cao ở các nước trên thế
giới. Trường đang có 14 ngành tuyển
sinh đại học chính quy, 8 ngành đào
tạo thạc sĩ, 2 ngành đào tạo tiến sĩ.

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN (QSC)
ĐT: 08. 37252002

http://www.uit.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
là trường đại học công lập đào tạo về
công nghệ thông tin và truyền thông
được thành lập năm 2006 trên cơ sở
Trung tâm Phát triển Công nghệ
Thông tin (thành lập từ năm 1998).

Trường đang có 7 ngành tuyển sinh
đại học chính quy, 2 ngành đào tạo
thạc sĩ, 2 ngành đào tạo tiến sĩ.

Các hướng nghiên cứu chiến lược của
Trường thuộc lĩnh vực An toàn thông
tin và Thiết kế vi mạch.

Trường tự hào có trên 90% sinh viên
tốt nghiệp làm việc đúng với chuyên
ngành được đào tạo.

KHOA Y (QSY)
ĐT: 08. 37242160-3112

http://www.medvnu.edu.vn

Khoa Y là đơn vị trực thuộc ĐHQG-
HCM, được thành lập năm 2009 với
định hướng là một đơn vị đào tạo tiên
tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình
Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ
giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học
và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khoẻ, được xây dựng và phát triển
trên cơ sở sức mạnh hệ thống của
ĐHQG-HCM.

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại
học Sức khoẻ; trong tốp đầu Châu Á,
nơi hội tụ của khoa học y học, công
nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của
người Việt Nam.
Khoa Y đã chính thức tuyển sinh khoá
đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học –
cao đẳng năm 2010
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