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Quy định về phân ngành  

(Áp dụng từ khóa 2014) 

1) Thời điểm phân ngành: 

Các sinh viên đến thời điểm phân ngành (học kỳ chính thứ 4 của khóa học tương ứng) 
phải làm thủ tục phân ngành theo thông báo của khoa trong khoảng tháng 02 đến tháng 
03 hàng năm. 

2) Ưu tiên để phân ngành: 

 Nhóm 1: các sinh viên có số tín chỉ tích lũy (STCTL) từ 80% trở lên so với tổng số tín 
chỉ của 3 học kỳ chính đầu tiên của khóa học (tính theo chương trình đào tạo của khóa 
tương ứng) sẽ được ưu tiên xét phân ngành trước. Trong nhóm này sinh viên có điểm 
trung bình tích lũy (ĐTBTL) tính tại thời điểm phân ngành cao hơn sẽ được ưu tiên xét 
phân ngành trước. 

 Nhóm 2: các sinh viên có STCTL dưới 80% so với tổng số tín chỉ của 3 học kỳ chính 
đầu tiên của khóa học sẽ được ưu tiên xét phân ngành sau. Trong nhóm này sinh viên có 
ĐTBTL tính tại thời điểm phân ngành cao hơn cũng sẽ được ưu tiên xét phân ngành 
trước. 

 Nhóm 3: Các sinh viên thuộc diện tạm dừng có STCTL dưới 80% so với tổng số tín chỉ 
của 3 học kỳ chính đầu tiên của khóa học phải nộp bản photo quyết định tạm dừng và 
thu nhận lại đúng hạn theo thông báo trong thời điểm phân ngành. Nếu sinh viên có 
STCTL trên 80% so với tổng số tín chỉ của các học kỳ chính mà sinh viên theo học (tính 
theo chương trình đào tạo của khóa) sẽ được đưa vào danh sách nhóm 1 để xét ưu tiên 
theo ĐTBTL. Ngược lại sinh viên sẽ được chuyển vào danh sách nhóm 2 để xét ưu tiên 
theo điểm.  

 Nhóm 4: Các sinh viên được các cơ quan đơn vị (quân đội, công an,…) cử đi học tại 
trường ĐH Bách Khoa có quyết định cử đi học của cơ quan đơn vị và quyết định đồng ý 
chấp nhận của Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa (sinh viên phải nộp các bản photo 
quyết định hoặc giấy xác nhận của PĐT trường ĐH Bách Khoa trong thời điểm phân 
ngành) sẽ được phân ngành theo ngành ghi trong quyết định. Để không ảnh hưởng tới 
các sinh viên khác, số sinh viên này không được tính vào chỉ tiêu của các ngành.  

Lưu ý: STCTL & ĐTBTL căn cứ theo dữ liệu Phòng Đào Tạo cung cấp tại thời điểm 
làm thủ tục phân ngành không quan tâm tới việc sinh viên tích lũy được tín chỉ và điểm 
đó từ học kỳ chính hay học kỳ dự thính.   

 

 



3) Chỉ tiêu các ngành: 

Chương trình đào tạo của khoa Điện – Điện Tử có 03 ngành: 1) Điện Tử Truyền Thông 
(Điện Tử - Viễn Thông); 2) Điện – Điện Tử (Điện năng hay Kỹ Thuật Điện); 3) Tự 
Động Hóa & Điều Khiển (Tự Động Hóa). Chỉ tiêu cho các ngành được tính trên phần 
trăm tổng số sinh viên của khóa tại thời điểm phân ngành như sau:  

- Điện Tử - Viễn Thông: 45% 

- Điện Năng : 30% 

- Tự Động Hóa: 25%  

Trong quá trình tiến hành phân ngành, căn cứ vào thống kê về nguyện vọng chọn ngành, 
điểm của sinh viên và khả năng tiếp nhận của các ngành tương ứng, Khoa có thể sẽ điều 
chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu của các ngành nhưng không vượt quá 5% số sinh viên cho 
phép của ngành tương ứng. Ví dụ tại thời điểm phân ngành tổng số sinh viên là 500, như 
vậy theo chỉ tiêu trên thì ngành Điện Tử - Viễn Thông nhận 225 sinh viên, ngành Điện 
Năng nhận 150 sinh viên và ngành Tự Động Hóa nhận 125 sinh viên. Giả sử ngành Tự 
Động Hóa có điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu thì không được vượt quá 06 sinh viên 
(5% tính trên 125 sinh viên). Còn nếu ngành Điện Tử - Viễn Thông có điều chỉnh tăng 
hoặc giảm chỉ tiêu thì không được vượt quá 11 sinh viên.     

4) Quy trình phân ngành: 

 Khoa tổ chức một buổi tư vấn giới thiệu, giải đáp thắc mắc về các ngành trong khoa cho 
sinh viên với sự có mặt của các đại diện ngành, khách mời là các công ty đền từ các lĩnh 
vực thuộc các ngành khác nhau liên quan tới Điện – Điện Tử. Sinh viên chú ý tham dự 
để có được những thông tin cần thiết trước khi làm thủ tục phân ngành.  

 Khoa thông báo thời hạn nộp phiếu đăng ký chọn ngành. Trong phiếu đăng ký chọn 
ngành, sinh viên phải ghi đầy đủ 02 nguyện vọng khác nhau theo thứ tự ưu tiên.  

 Khoa thông báo danh sách thứ tự ưu tiên phân ngành để sinh viên kiểm tra và điều chỉnh 
(nếu có sai sót) trong thời gian 01 tuần. 

 Khoa căn cứ trên phiếu đăng ký chọn ngành của sinh viên, danh sách thứ tự ưu tiên phân 
ngành (sau khi đã điều chỉnh) và chỉ tiêu của các ngành (sau khi đã xem xét điều chỉnh 
như nêu trong mục 3) để chọn ngành cho sinh viên. Sinh viên có số thứ tự ưu tiên nhỏ 
hơn sẽ được xét phân ngành trước và phải xét xong mới tới sinh viên kế. Do vậy, sinh 
viên không nên tính toán khả năng có vào được một ngành nào hay không mà hãy đăng 
ký chọn ngành theo mong muốn thực sự của mình. Các sinh viên không nộp phiếu đăng 
ký chọn ngành sẽ được điều phối ngẫu nhiên vào các ngành còn trống chỗ sau khi đã xét 
xong các sinh viên có nộp phiếu đăng ký.  

 Khoa công bố kết quả phân ngành cho sinh viên biết và điều chỉnh (nếu có sai sót) trong 
vòng 01 tuần. 



 Khoa căn cứ trên kết quả phân ngành (đã hiệu chỉnh) để phân công giáo viên chủ nhiệm 
mới cho sinh viên và gửi công văn cho nhà trường để cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Từ thời 
điểm này trở đi, Khoa hạn chế tối đa việc xin chuyển ngành, chỉ xem xét giải quyết điều 
chỉnh ngành cho những trường hợp đặc biệt. 

Phó trưởng Khoa 
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(Đã ký)  


