TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI CHỨC TRƯỜNG BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2014
Thông Báo Tuyển sinh hệ tại chức Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2014 gồm những
thông tin và thủ tục : Ngành tuyển sinh, Điều kiện dự thi tuyển, Hồ sơ, lệ phí ôn tập và học phí.
Thời gian nộp hồ sơ, nhận hồ sơ và nhập học.

Những thông tin cụ thể về tuyển sinh tại chức ĐH Bách Khoa HN như sau:
1. Ngành tuyển sinh và đào tạo
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Điện tử - Viễn thông
- Ngành Hệ thống điện – Điện Công nghiệp và dân dụng
- Ngành Kế toán – Tài chính ngân hàng
- Ngành Cơ khí
- Ngành Công nghệ thông tin
+ Môn thi: 3 môn Toán - Lý - Hóa
Thời gian học:
- Bằng kỹ sư : học 5 năm

- Nhóm ngành Kinh tế - Quản lý (Cấp bằng Cử nhân): học 4 năm
- Mỗi năm học 2 kỳ,
2. Những Điều kiện để thí sinh tham gia dự thi:
Mọi công dân có đủ điều kiện dưới đây:
- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông; bổ túc trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp; Trung
học nghề; Trung cấp nghề (gọi chung là Trung học)
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ, lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi.
(Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ phải được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học)
3. Hồ sơ dự thi tại chức bách khoa bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi ( ĐHBK phát hành theo mẫu của Bộ GD & ĐT ) có dán ảnh của thí sinh và
đóng dấu giáp lai.
- Bản sao giấy khai sinh
- Bản gốc và bản sao ( có công chứng Nhà nước ) bằng tốt nghiệp trung học, bằng gốc sẽ được trả
lại ngay sau khi đối chiếu.
- 08 ảnh màu mới chụp không qua xử lý kỹ thuật số ( 04 ảnh 4x6 và 04 ảnh 3x4)
- Hai phong bì dán tem và ghi sẵn địa chỉ của thí sinh
- Giấy chứng nhận hợp pháp là đối tượng ưu tiên ( nếu có)
- Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ dự thi giống nhau.
4. Địa điểm nhận hồ sơ và hạn nộp hồ sơ dự thi đợt tuyển sinh tại chức Bách Khoa Hà Nội
- Thời gian nhận hồ sơ: 02/08/2014 đến 15/10/2014
- Thời gian ôn tập, thi tuyển dự kiến: 10/2014
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 105 Khu Nhà sau trong Liên minh hợp tác xã Việt Nam,
Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội.
- Mr Giang - Quản lý tuyển sinh:
- Mobile: 0987334980 – 0944334980
- Lưu ý liên hệ trước khi đến tránh bị nộp nhầm địa chỉ.
- Email: tuyensinhts@yahoo.com.vn

