
ĐH Khoa học và công nghệ HN công bố phương án tuyển sinh 2017 

Năm 2017, trường xét tuyển theo 2 phương thức: xét học bạ và xét 
điểm thi THPT Quốc gia 2017 

Điều kiện xét tuyển 

a) HỌC BẠ THPT 

- Kết quả học tập năm lớp 11 và 12 đạ t họ c lực từ loại Kha ́

- Điểm trung bình cać môn Toań, Vậ t ly,́ Hóa học, Sinh họ c và Tin họ c, lớp 11 
và 12 đạ t từ 6,5/10,0 trở  lên. 
  
b) TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 
  
- Thi tổ  hợ p môn Khoa học Tự nhiên đạt từ điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào 
tạo và đạt điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. 
  
c) KẾT HỢP PHỎNG VẤN 
  
Đánh giá năng lực, nguyện vọng và khả năng tiếng Anh - xếp lớp dự bị nếu 
cần 
  
=>Áp dụng với đợt tuyển sinh Tháng 6 và Tháng 7/2017 
  
Các ngành đào tạo: 
1. Ngành Công nghệ Sinh học nông, y, dược 

2. Ngành Công nghệ Thông tin và truyền thông 

3. Ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano 

4. Ngành Vũ trụ và Ứng dụng 

5. NgànhNăng lượng 

6. Ngành Nước – Môi trường – Hải dương học 

7. Ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm 

8. Ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa 

Thông tin đào tạo 

Đào tạo theo tiến trình Bologna của châu Âu 



Thời gian đào tạo chương trình Cử nhân : 3 năm 

Ngôn ngữ giảng dạy, đào tạo: Tiếng Anh 

Có chương trình tiếng Anh dự bị phù hợp trình độ 

Học bổng cao với các mức 100%, 75%; 50%; 25% học phí; hỗ trợ tài chính 
cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

100% giảng viên chuyên nghành có bằng Tiến sĩ, giàu kinh nghiệm giảng dạy 
trong nước và nước ngoài  

Chương trình đào tạo gắn liền lý thuyết, thực hành và nghiên cứu khoa học 

Nhiều cơ hội thực tập tại Việt Nam và nước ngoài (Pháp, Mỹ, Hàn quốc..) 

Hồ sơ đăng kí xét tuyển: 
-          Đơn đăng ký dự tuyển năm học 2017-2018, có dán ảnh 4x6 (tải tại 
www.usth.edu.vn/vi/tuyen-sinh) 

-          Photo chứng minh thư nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị 
sử dụng. 

-          Photo học bạ THPT lớp 10, 11, và 12. 

-          Bản sao giấy báo kết quả thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh đăng ký 
dự tuyển sau kỳ thi THPT Quốc gia). 

-          Chứng chỉ đánh giá năng lực Tiếng Anh, bằng khen, bằng chứng nhận 
thành tích học tập, học bổng, thư giới thiệu, v.v. (nếu có) 

Hồ sơ tuyển sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đếnBộ phận 
tuyển sinh, phòng 802, tầng 8, tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, 18 Hoàng Quốc 
Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điệnthoạitưvấn : (+84-4) 37 91 77 48 / 0888.55.77.48  I Email: 
admission@usth.edu.vn I Website:www.usth.edu.vn/vi/tuyen-sinh 

Thời gian tuyển sinh 

Đợt 1: Nhận hồ sơ 15/12/2016 – 13/01/2017 

Phỏng vấn 15/01/2017 

Đợt 2: Nhận hồ sơ 06/02– 10/3/2017 

Phỏng vấn 25-26/03/2017 

Đợt 3: Nhận hồ sơ tháng 13/03 – 28/04/2017 



Phỏng vấn 13-14/05/ 2017 

Đợt 4 và Đợt 5: Dự kiến diễn ra trong khoảng thán 06/2017 – tháng 
08/2017 (lịch chi tiết cập nhật tại website) 

 


