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7. Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh
Trường ĐHBK Hà Nội yêu cầu sinh viên tốt nghiệp phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu
tương đương 450 điểm theo chuẩn TOEIC. Sinh viên khóa mới phải dự kỳ kiểm tra phân loại
đầu khoá vào sáng 31/8/2013 (thời gian và phòng thi ghi trong Giấy triệu tập trúng tuyển),
căn cứ vào đó Nhà trường sẽ xếp lớp học Tiếng Anh phù hợp theo trình độ:
Dưới 250 điểm: học Pre‐TOEIC
Từ 250‐299 điểm: học TOEIC 1, miễn học Pre‐TOEIC
Từ 300 điểm trở lên: được miễn học Pre‐TOEIC và TOEIC 1.
Sinh viên phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân để xuất trình mới được vào dự thi.
Sinh viên không đi thi sẽ bị tính điểm 0 và xếp vào lớp Pre‐TOEIC.
Những sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh tương đương 450 TOEIC nộp bản photo công
chứng tại Phòng Đào tạo Đại học sẽ được miễn kiểm tra và miễn học hoàn toàn.

Những điều sinh viên K58 cần biết
Kế hoạch đầu khóa
26/8‐29/8 Làm thủ tục nhập học, đăng ký các chương trình chất lượng cao
7h00 30/8 Thi tuyển các chương trình KSTN/KSCLC
7h00 31/8 Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh
3/9‐8/9 Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, học quy chế
7h00 6/9 Khai giảng năm học tại Quảng trường C1
9/9 Bắt đầu tuần học chính khóa K58

8. Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa
Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa (mỗi sinh viên tham dự một ngày) là dịp sinh viên được
Nhà trường phổ biến những thông tin quan trọng nhất về quy chế đào tạo và mọi mặt của
đời sống sinh viên trong trường đại học, do vậy các em cần đi dự đầy đủ và tập trung lắng
nghe. Lịch sinh hoạt công dân cho các lớp cụ thể như sau (cả ngày từ 7h30‐17h30):
3/9: Các lớp BK1.01 đến BK1.20
4/9: Các lớp BK1.21 đến BK1.24 và BK2.01 đến BK2.14
5/9: Các lớp BK2.15 đến BK2.28 và CN3.01 đến CN3.04
6/9: Các lớp BK0.01 đến BK0.02 và BK3.01 đến BK3.16
7/9: Các lớp thuộc nhóm KT4, KT5, KT6 và TA1, TA2
8/9: Các lớp thuộc nhóm CN1 và CN2.

9. Hệ thống thông tin trên Web
Trang ts.hust.edu.vn cung cấp mọi thông tin liên quan tới tuyển sinh cho học sinh
phổ thông và tân sinh viên.
Trang dtdh.hust.edu.vn cung cấp chương trình đào tạo, văn bản quy chế, tài liệu
hướng dẫn, các biểu mẫu và quy trình thủ tục, các thông báo liên quan tới việc học
tập của sinh viên và công tác giảng dạy của cán bộ.
Trang sis.hut.edu.vn cung cấp các dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ sinh viên đăng ký học
tập, đăng ký tốt nghiệp, xem thời khóa biểu, kết quả học tập. Các bậc phụ huynh có
thể yêu cầu con em mình cung cấp mật khẩu đăng nhập để tra cứu, theo dõi quá
trình và kết quả học tập của con em mình từ xa một cách dễ dàng và thuận tiện.
Trang ctsv.hust.edu.vn cung cấp cho sinh viên các văn bản quy chế, tài liệu hướng
dẫn, quy trình thủ tục, thông tin cập nhật về chế độ chính sách, học bổng, học phí,
các hoạt động ngoại khóa, thông tin việc làm.
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Hanoi University of Science and Technology

Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

1. Chuẩn bị hồ sơ nhập học, bao gồm:
1. Giấy triệu tập trúng tuyển (bản chính)
2. Lý lịch sinh viên (2 bản, mẫu tải từ trang ctsv.hust.edu.vn)
3. Giấy khai sinh (bản sao)
4. Bằng tốt nghiệp trung học (bản sao công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp (bản chính)
5. Học bạ trung học phổ thông (1 bản chính và 1 bản sao công chứng)
6. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
7. Ảnh 3x4 (ghi họ tên, mã số sinh viên và lớp vào sau ảnh): 4 chiếc
8. Bản photo giấy chứng minh nhân dân (ghi số điện thoại vào mặt sau)
9. Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn
10. Đối với nam sinh viên cần chuẩn bị thêm:
‐ Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt (hoặc Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự)
‐ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.
‐ Điền đủ thông tin vào Giấy xác nhận theo mẫu gửi kèm (để khi nhập học xin chữ
ký của Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng‐An ninh và đóng dấu Trường).
2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ khẩu tạm trú dài hạn (đối với sinh viên
không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội), bao gồm :
1. Bản sao Giấy triệu tập trúng tuyển
2. Phiếu báo thay đổi nhân khẩu NK5, hoặc HK1 có xác nhận của phường/xã
3. Bản photo giấy chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để so sánh)
4. Ảnh 3x4 (chụp thẳng, mặc áo màu trắng có cổ): 6 chiếc.
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Nơi hội tụ tri thức khoa học-công nghệ

3. Chuyển nộp tiền nhập học qua tài khoản ngân hàng
Trước ngày nhập học, sinh viên tới một chi nhánh bất kỳ của Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam (VietinBank) trên toàn quốc để chuyển nộp số kinh phí như ghi trong Giấy triệu
tập trúng tuyển. Sinh viên sử dụng mẫu Giấy nộp tiền kiêm ủy nhiệm chuyển tiền có sẵn
tại các chi nhánh ngân hàng và điền các mục thông tin như sau:
‐ Họ, tên người nộp: ghi tên sinh viên, ví dụ Nguyễn Xuân Việt
‐ Địa chỉ: ghi địa chỉ theo chứng minh thư
‐ Số tiền bằng số: ghi số tiền trong giấy triệu tập trúng tuyển.
‐ Họ, tên người hưởng: TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-K58
‐ Tài khoản có: 711AA0778043
‐ Tại ngân hàng: VietinBank Hai Bà Trưng
‐ Nội dung: Ghi lần lượt mã sinh viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, số chứng minh thư,
ngày cấp, nơi cấp chính xác theo cú pháp như sau:
20131034.TEN.NGUYEN XUAN VIET.GT.NAM.NS.031294.CMT.0123456789.CN.160212.TAI.NGHE AN
Sinh viên cần lưu ý nhân viên chi nhánh ngân hàng phải nhập nội dung vào máy đúng cú
pháp, viết không dấu và chỉ dùng dấu cách ở phần họ tên và nơi cấp, những chỗ khác dùng
dấu chấm (.) để phân cách giữa các nội dung thông tin. Bên cạnh mục đích chuyển tiền,
những thông tin trong phần nội dung này cũng sẽ được sử dụng để mở tài khoản và làm
thẻ ATM cho sinh viên phục vụ thu nộp học phí và chi trả học bổng trong suốt quá trình học
tập; đây là yêu cầu bắt buộc của Nhà trường.
Việc chuyển nộp tiền cũng có thể thực hiện tại các ngân hàng khác. Mẫu giấy nộp tiền,
chuyển tiền có thể khác một chút nhưng các mục thông tin tương tự như trên, sinh viên
cần điền đủ và chính xác theo hướng dẫn. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc tại
địa phương, sinh viên có thể tới các chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Hà Nội (ví dụ chi
nhánh tại số 285 Trần Khát Chân hoặc số 17 phố Tạ Quang Bửu gần Trường ĐHBK Hà Nội)
để nộp tiền trước khi vào trường làm thủ tục nhập học. Sinh viên cũng cần lưu giữ chứng từ
chuyển nộp tiền làm minh chứng trong trường hợp cần thiết.

5. Thủ tục thực hiện trong ngày nhập học
Thời gian nhập học cho toàn khóa K58 từ 26/8 đến 29/8, tuy nhiên sinh viên cần đến vào
thời gian ghi trong Giấy triệu tập trúng tuyển để thủ tục được tiến hành thuận tiện nhất.
Các bước nhập học tại Hội trường C2 bao gồm:
‐ Nộp hồ sơ nhập học và nhận sổ tay, tài liệu học tập
‐ Xin chữ ký vào Giấy xác nhận đã nộp giấy tờ chuyển NVQS để đóng dấu
‐ Đăng ký dự tuyển các chương trình chất lượng cao nếu có nguyện vọng.
Những sinh viên có nguyện vọng ở Ký túc xá sau đó có thể tới Trung tâm Ký túc xá để làm
thủ tục đăng ký chỗ ở và đăng ký tạm trú dài hạn.
6. Đăng ký dự tuyển các chương trình chất lượng cao
Trong ngày nhập học, sinh viên sẽ được hướng dẫn đăng ký dự tuyển các chương trình chất
lượng cao, cụ thể như sau:
Chương trình

Điều kiện dự tuyển

Xét tuyển

Mức học phí

Kỹ sư tài năng: CNTT, ĐKTĐ, ĐTVT,
Cơ điện tử, Toán tin, Hóa dầu
Kỹ sư chất lượng cao: CK hàng
không, HT thông tin, Tin học CN

Điểm thi đại học ≥ 25,5
(khối A hoặc A1, không xét Thi 2 môn Toán, Như hệ đại trà
Lý (sáng 30/8)
(~ 3 triệu/HK)
điểm ưu tiên)
hoặc được tuyển thẳng ĐH

Chương trình tiên tiến
‐ Cơ điện tử
‐ Điện‐Điện tử
‐ Kỹ thuật Y sinh
‐ Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Điểm thi + điểm ưu tiên:
Khối A ≥ 23,0 A1 ≥ 22,0
Khối A ≥ 24,5 A1 ≥ 23,5
Khối A ≥ 23,0 A1 ≥ 22,0
Khối A ≥ 21,5 A1 ≥ 20,5

Điểm kiểm tra
tiếng Anh
(sáng 31/8)

CT CNTT&TT Việt‐Nhật
‐ CT học bằng tiếng Việt
‐ CT học bằng tiếng Anh

Điểm thi + điểm ưu tiên:
Khối A ≥ 24,5 A1 ≥ 23,5
Khối A ≥ 24,5 A1 ≥ 23,5

Điểm kiểm tra
tiếng Anh và
điểm thi ĐH

2,5 lần hệ đại trà
2,5 lần hệ đại trà
2,0 lần hệ đại trà
2,0 lần hệ đại trà
2,0 lần hệ đại trà
2,5 lần hệ đại trà

4. Học phí và phương thức nộp học phí
Trường ĐHBK Hà Nội không thu học phí của sinh viên ngay khi nhập học, mà thu thành
nhiều đợt trong một học kỳ thông qua tài khoản theo thông báo cụ thể sau khi sinh viên
vào học. Ngân hàng VietinBank sẽ mở tài khoản và phát hành thẻ ATM miễn phí cho các
sinh viên dựa trên những thông tin trong phần nội dung chuyển nộp tiền nhập học. Từng
học kỳ, sinh viên cũng như phụ huynh có thể chuyển nộp tiền học phí qua tài khoản của con
em mình một cách thuận tiện và dễ dàng.
Học phí của sinh viên các chương trình đại trà được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký
học tập, nằm trong khung học phí do Nhà nước quy định. Đối với sinh viên học theo tiến độ
bình thường, học phí cho năm học 2013‐2014 khoảng 5,6‐6 triệu đồng, hay 2,8‐3 triệu cho
một học kỳ.

Các đối tượng được tuyển thẳng vào chương trình KSTN
Đạt giải quốc gia hoặc quốc tế

Ngành được tuyển thẳng

Giải Olympic quốc tế

Tất cả các ngành

Giải nhất Toán HSG quốc gia

Tất cả các ngành

Giải nhì Toán, nhất và nhì Lý, Hóa, Tin HSG quốc gia

Toán tin, VLKT, Hóa dầu

Thông tin chi tiết về các chương trình chất lượng cao xem trên trang ts.hust.edu.vn.

