
- Phụ lục 2 – 

Quy định về xét tuyển thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, IETLS 
 

1. Đối tượng tiếp nhận 
- Học sinh quốc tịch Việt Nam, tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc trường quốc tế tại 

Việt Nam, đã trúng tuyển hoặc đang học tại một trường Đại học nước ngoài  

- Học sinh quốc tịch Việt Nam, tốt nghiệp THPT tại nước ngoài, đã trúng tuyển hoặc 
đang học tại một trường Đại học nước ngoài  

2. Điều kiện dự tuyển 
Thí sinh đáp ứng đủ điều kiện đã được quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-

ĐT; theo quy định tại Mục 1 của thông báo này và các điều kiện sau: 
- Điểm trung bình chung học tập các năm học ở bậc THPT đạt từ 8,0 trở lên, hoặc tương 

đương theo hệ điểm của các trường quốc tế nếu thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc 

trường quốc tế tại Việt Nam 
- Có một trong các chứng chỉ SAT, ACT, A-Level, IELTS (Academic) hoặc tương đương 

còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ, các chứng chỉ phải đạt mức độ theo yêu cầu được quy 

định trong mục 3 của phụ lục này. 

3. Ngành / Chương trình đào tạo và mức độ yêu cầu chứng chỉ 

Mã xét 
tuyển 

Ngành/CTĐT 
A-Level 

ACT 
(36) 

SAT 
(1600) 

IELTS 
Academic 

IT-E6 Công nghệ thông tin Việt – 
Nhật 

PUM range  
95 (Toán A*) 

 33 

(Toán  
34) 

 1465 

(Toán  
770) 

 
IT-E7 Công nghệ thông tin Global 

ICT 

IT-E10 Chương trình tiên tiến Khoa 
học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

EE-E8 Chương trình tiên tiến Điều 
khiển – Tự động hóa và hệ 
thống điện 

PUM range  
90 (Toán A) 

 31 

(Toán  
32) 

 1400 

(Toán  
750) 

 

ET-E4 Chương trình tiên tiến Điện tử 
viễn thông 

ET-E5 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật 
Y sinh 

ET-E9 Chương trình tiên tiến Hệ thống 
nhúng thông minh và IoT 

ME-E1 Chương trình tiên tiến Cơ điện 
tử 

TE-E2 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật 
ô tô 

BF-E12  Chương trình tiên tiến Kỹ thuật 
thực phẩm 

PUM range  
80 (Toán A) 

 

FL1, FL2: 

 29 

(Toán  
30) 

 1340 

(Toán  
700) 

 
CH-E11 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật 

hóa dược 



EM-E13 Chương trình tiên tiến Phân tích 
kinh doanh 

tiếng Anh A* 

EM-E14 Chương trình tiên tiến Logistic 
và Quản lý chuỗi cung ứng 

FL1 Tiếng Anh KHKT và Công 
nghệ 

FL2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc 
tế 

ME-NUT Cơ điện tử Nagaoka 

MS-E3 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật 
vật liệu 

EM-VUW Quản trị kinh doanh (ĐH 
Victoria Wellington – NZ) 

PUM range  
70 (Toán B) 

 25 

(Toán  
26) 

 1270 

(Toán  
640) 

 

ET-LUH Điện tử viễn thông (ĐH Leibniz 
Hannover – Đức) 

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

IT-VUW Công nghệ thông tin (ĐH 
Victoria Wellington – NZ) 

ME-GU Cơ khí chế tạo máy (ĐH 
Griffith – Úc) 

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

TROY-
BA 

Quản trị kinh doanh (ĐH Troy 
– USA) 

TROY-IT Khoa học máy tính (ĐH Troy – 
USA) 

FL1 Tiếng Anh KHKT và Công 
nghệ 

- - - 

 6.5 
FL2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc 

tế 
- - - 

 

4. Liên hệ 
Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

Văn phòng: Nhà D7, phòng 201 

Điện thoại: +84 – (0)243 8683407 

Email: tuyensinh@hust.edu.vn; admission@hust.edu.vn 
Website: http://ts.hust.edu.vn 

FB: https://www.facebook.com/tsdhbk 


