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Quy định về tuyển sinh viên hệ Kỹ Sư Tài Năng 

(Áp dụng từ khóa 2014) 
 

1) Thời điểm xét tuyển: 

Trong học kỳ chính thứ 2 của khóa học, Khoa sẽ tổ chức tuyển sinh hệ Kỹ sư tài năng (KSTN) 
cho 3 ngành: Điện Tử - Viễn Thông, Điện Năng và Tự Động Hóa & Điều Khiển. 

2) Điều kiện xét tuyển:  

Theo quy định hiện hành của chương trình kỹ sư tài năng công bố bởi trường ĐH Bách Khoa. 
Ngoài ra Khoa Điện – Điện Tử sẽ có thể bổ sung thêm những điều kiện khác và sẽ thông báo cụ 
thể trong thời điểm tổ chức xét tuyển cho khóa tương ứng. Lưu ý: để tham gia dự tuyển vào 
chương trình sinh viên phải đạt số tín chỉ tích lũy trên 90% số tín chỉ theo chương trình đào tạo 
tại thời điểm xét tuyển, điểm trung bình tích lũy phải trên 6.5 và điểm trung bình học kỳ gần 
nhất phải trên 7.0. 

3) Quy trình xét tuyển: 

 Khoa thông báo thời hạn nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào hệ KSTN. Trên phiếu đăng ký sinh 
viên phải ghi rõ ngành đăng ký (nếu không sẽ không được xem xét). Lưu ý là sau khi được 
tuyển vào hệ KSTN theo một ngành nào đó thì sau này vì bất cứ lý do nào (không phải xuất 
phát từ điều chỉnh của Khoa) mà sinh viên phải rời chương trình KSTN để trở về lớp chính quy 
bình thường thì phải theo ngành tương ứng đó. 

 Khoa xét phiếu đăng ký của sinh viên và kiểm tra tính hợp lệ theo quy định. Sau đó tập hợp 
thành 3 danh sách riêng, bao gồm các sinh viên có nộp phiếu đăng ký và đủ điều kiện, cho 3 
ngành. 

 Khoa xét tuyển sinh viên cho từng ngành theo thứ tự điểm trung bình tích lũy từ cao tới thấp, 
hoặc có thể bổ sung hình thức khác như làm bài test, phỏng vấn,…. Để chọn được các sinh viên 
xứng đáng nhất vào hệ KSTN cho các ngành. Trong trường hợp một ngành nào đó có số sinh 
viên đăng ký và đủ điều kiện quá ít, Khoa có thể thông báo tuyển bổ sung hoặc từ chối mở 
ngành tương ứng cho hệ KSTN.   

 Khoa công bố kết quả trúng tuyển để sinh viên hiệu chỉnh (nếu có sai sót) trong vòng 01 tuần.  
Riêng sinh viên thuộc các chương trình đặc biệt như PFIEV phải làm đơn cam kết sẽ tiến hành 
các thủ tục rút khỏi chương trình tương ứng và nộp cho Khoa, nếu không sẽ bị loại tên ra khỏi 
danh sách trúng tuyển. 

 Khoa căn cứ trên kết quả trúng tuyển (đã hiệu chỉnh) để gửi công văn xin công nhận gửi cho 
nhà Trường. Sau đó trường sẽ có các quyết định công nhận danh sách sinh viên hệ KSTN gửi 
về Khoa và thông báo cho sinh viên rõ. Trong thời gian chờ quyết định chính thức của trường, 
nếu sinh viên được PĐT xếp lớp thuộc hệ KSTN thì phải tuân thủ theo lớp này để tránh ảnh 
hưởng về sau.   



 Sinh viên theo học hệ KSTN có thể phải rời chương trình vì nhiều lý do. Khi đó, Khoa sẽ xem 
xét tuyển bổ sung sinh viên KSTN cho khóa tương ứng. Các sinh viên có nguyện vọng vào hệ 
KSTN nên theo dõi các thông báo tại bảng thông báo của Khoa hoặc website của Khoa để đăng 
ký đúng hạn. Lưu ý: thời gian khoa có thể tuyển bổ sung sinh viên là trong trong các học kỳ 
chính thứ 3 và thứ 4 của khóa học tương ứng.   
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