
Học viện Kỹ thuật mật mã công bố phương án tuyển sinh 2017 

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 900 chỉ tiêu. Năm 2017, Học viện 
tuyển sinh thêm chuyên ngành mới - "Hệ thống nhúng và điều khiển 
tự động" thuộc ngành Kỹ thuật điện tử- truyền thông 

 Năm 2017, Trường sẽ lấy kết quả thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT để xét 
tuyển. 

Đối tượng tuyển sinh là tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Thí sinh nộp 
phiếu đăng ký xét tuyển hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo 
hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký, hình 
thức thay đổi nguyện vọng, cách thức nộp lệ phí, 4 cách xác nhận quyền 
trúng tuyển); ngoài ra thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Học viện 
trong các đợt xét tuyển hoặc gửi chuyển phát nhanh phiếu đăng ký xét tuyển 
qua đường bưu điện. 

Năm 2016, bên cạnh ngành học An toàn thông tin, Học viện tuyển sinh khóa 
đầu tiên chuyên ngành "Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động" thuộc ngành 
Công nghệ thông tin, đào tạo các kỹ sư phát triển phần mềm nhúng và phần 
mềm cho điện thoại di động thông minh.  

Năm tuyển sinh 2017, Học viện tuyển sinh thêm chuyên ngành mới - chuyên 
ngành "Hệ thống nhúng và điều khiển tự động" thuộc ngành Kỹ thuật điện 
tử- truyền thông, nhằm đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ cao trong 
ngành điện tử viễn thông đang thiếu hụt trầm trọng tại Việt Nam. 

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 900 chỉ tiêu cho 3 ngành: An toàn thông tin, 
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động), 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển 
tự động). 

Tổ hợp xét tuyển của 3 ngành là  A00; A01; D90 (Toán, Ngoại ngữ, Khoa học 
tự nhiên). 

 


