BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Xét tuyển và Đào tạo trình độ thạc sỹ đối với kỹ sư tốt nghiệp đại học
chương trình Kỹ sư chất lượng cao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 31/ 3 /2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Văn bản này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: tuyển sinh; chương trình đào tạo;
tổ chức đào tạo đối với kỹ sư tốt nghiệp đại học các chương trình Kỹ sư Chất lượng cao
(Chươngtrình PFIEV) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điều 2. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo
1. Đào tạo theo hình thức chính quy toàn thời gian.
2. Ngôn ngữ chính thức sử dụng trong học tập là tiếng Việt.
3. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ được thiết kế là 6 tháng, đối với các đối tượng chuyển
tiếp sinh bắt đầu tính tính từ thời điểm bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp kỹ sư. Thời gian tối đa
của khóa học theo quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Trường.
Điều 3. Tuyển sinh
1. Tuyển sinh được thực hiện 1-2 lần/năm theo hình thức xét tuyển.
2. Đối tượng tuyển sinh là người đã tốt nghiệp đại học các chương trình PFIEV tại các trường:
Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí
Minh, Đại học Xây dựng.
Điều 4. Chương trình đào tạo
1. Chương trình đào tạo đối với học viên đã tốt nghiệp đại học các chương trình PFIEV đúng
chuyên ngành gồm 02 học phần, 18 tín chỉ sau đây:
a) Triết học: khối lượng 3 tín chỉ theo quy định hiện hành.
b) Luận văn thạc sĩ khoa học: khối lượng 15 tín chỉ.
2. Đối với các học viên tốt nghiệp đại học trước 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký
xét tuyển phải học bổ sung sau khi tuyển sinh. Các học phần bổ sung do Viện chuyên ngành xét
hồ sơ quyết định.
3. Sinh viên học chương trình PFIEV năm cuối có thể đăng ký học chuyển tiếp (chuyển tiếp
sinh) và thực hiện các thủ tục đăng ký học tích lũy trước học phần Triết học và đăng ký làm luận
văn thạc sĩ. Sinh viên được công nhận tích lũy các tín chỉ này và được bảo vệ luận văn thạc sĩ sau
khi sinh viên đã nhận được bằng tốt nghiệp kỹ sư chương trình PFIEV.
4. Danh mục các chuyên ngành đào tạo cụ thể trong phụ lục kèm theo quy định này.
Điều 5: Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo
Việc tổ chức và quản lý quá trình đào tạo theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại
học ban hành kèm theo Quyết định số 3341/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Hiệu
trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội.
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của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)
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Ngành đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao

Ngành đào tạo Thạc sỹ
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Hệ thống thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin
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Tin học công nghiệp

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
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Kỹ thuật hàng không

Kỹ thuật Cơ khí động lực

