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Thông báo
(V/V tuyển mới sinh viên vào chương trình Kỹ sư tài năng K2017)
Khoa Điện – Điện Tử sẽ tuyển mới sinh viên vào chương trình Kỹ sư tài năng (KSTN)
khóa 2017, xét riêng cho 3 ngành với chỉ tiêu như sau:
1) Điện Tử - Viễn Thông: 30 sinh viên
2) Điện Năng: 30 sinh viên
3) Điều Khiển và Tự Động Hóa: 30 sinh viên
Các sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Điện – Điện Tử có nguyện vọng vào chương trình
KSTN

và

có

đủ

điều

kiện

(xem

quy

định

tại:

http://dee-

new.hcmut.edu.vn/image/data/bieumau/Qui_dinh_ve_chuong_trinh_KSTN.pdf ) hãy điền
phiếu đăng ký (theo mẫu tại: http://dee-new.hcmut.edu.vn/image/data/bieumau/Mauphieu-dang-ky-xet-tuyen-KSTN.pdf ) và nộp về văn phòng khoa Điện – Điện Tử trước
ngày 26/4/2018.
Sau ngày 26/4/2018, Khoa sẽ tổng hợp danh sách sinh viên (có nộp phiếu đăng ký và
thỏa điều kiện theo quy định của chương trình KSTN) và tiến hành xét tuyển dựa trên thứ
tự ưu tiên về điểm trung bình của học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cho tới khi đủ số chỉ tiêu
của từng ngành. Khi Khoa công bố danh sách trúng tuyển, các sinh viên trong danh sách
này cần phải đạt điểm trung bình của học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ 7.0 trở lên mới
chính thức là sinh viên thuộc chương trình KSTN. Nếu điểm trung bình học kỳ 172 nhỏ
hơn 7.0, sinh viên trong danh sách trúng tuyển có thể phải theo học với lớp KSTN hết học
kỳ 181 và sẽ trở về với lớp đại trà từ học kỳ 182.
Lưu ý: sinh viên phải ghi rõ là đăng ký vào ngành nào trên phiếu đăng ký. Sinh viên
được tuyển vào chương trình KSTN theo ngành nào, thì sau này nếu phải về lại lớp chính
quy đại trà vì bất cứ lý do gì thì mặc nhiên được phân ngành theo đúng ngành đó.
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