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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
-------------------------------------- ------------------------------- 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 07  năm  2009 
 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2009 
 

1. NGUYÊN TẮC CHUNG XÉT NGUYỆN VỌNG 1 (NV1) 
+ Mỗi ngành tuyển sinh theo một điểm tuyển riêng. Điểm tuyển áp dụng cho các thí sinh 

đã đăng ký theo đúng mã ngành của QSB, đã dự thi khối A tại hội đồng thi QSB và 
không có bài thi bị điểm không. Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng tính theo mục 1.a 
điều 33  quy chế tuyển sinh hiện hành. Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào ngành nào 
phải theo học ngành đó suốt khóa đào tạo.  

+ Điểm tuyển gọi nhập học cho ngành đăng ký dự thi (NV1) đối với các thí sinh thuộc 
khu vực 3, học sinh phổ thông (KV3, HSPT) là: điểm cao hơn giữa điểm ghi cho từng 
ngành trong Bảng 1 và điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2009.  

Bảng 1 
Phương án xét NV2 Ngành 

QSB Tên ngành 
Chỉ 
tiêu 

Điểm chuẩn
Theo NV1 Chỉ tiêu  Điểm nhận đơn NV2

106 Công nghệ Thông tin 330 21.5 Không xét NV2 
108 Điện - Điện tử 650 20 Không xét NV2  
109 Cơ khí -Cơ Điện tử 370 18 Không xét NV2 
112 Công nghệ Dệt may 70 15 50 15.5 
114 CN Hoá-Thực phẩm-Sinh học 410 21 Không xét NV2 
115 Xây dựng 470 18 Không xét NV2 
120 Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí  150 18.5 Không xét NV2 
123 Quản lý công nghiệp  160 18 Không xét NV2 
125 KT & Quản lý Môi trường 160 16 80 16.5 
126 KT Giao thông  120 16 35 16.5 
127 KT Hệ thống Công nghiệp 80 15 60 15.5 
129 Công nghệ Vật liệu 200 16 100 16.5 
130 Trắc địa (Trắc địa-Địa chính) 80 15 60 15.5 
131 Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng 70 15 60 15.5 
133 Cơ Kỹ thuật 70 15 50 15.5 
135 Vật lý kỹ thuật 60 15 30 15.5 

 Cộng : 3450  525  

 

2. XÉT NGUYỆN VỌNG 2 + CAO ĐẲNG  

+ Xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2)  vào  09/16 ngành đại học.   
Đối tượng: các thí sinh thi Ts2009 Đại học khối A, chưa trúng tuyển, đạt quy định 
điểm sàn Đại học, không có bài thi bị điểm không và có tổng điểm thi lớn hơn hoặc 
bằng điểm nhận đơn xét tuyển NV2 – xác định riêng cho từng ngành theo bảng 1. 
Điểm nhận đơn NV2 có xét đến điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế – trong 
bảng là điểm dành cho thí sinh KV3, HSPT.   
Chỉ tiêu dự kiến gọi NV2 của từng ngành ghi trong bảng 1 là chỉ tiêu tối thiểu. Nộp 
đơn và xét tuyển NV2 theo lịch chung từ 25/08/2009 đến 10/09/2009 . 
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+ Xét tuyển Cao đẳng BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP mã ngành QSB-C65.  
Đối tượng: tất cả các thí sinh thi Ts2009 Đại học khối A, chưa trúng tuyển, có tổng 
điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm sàn Cao đẳng – không có bài thi bị điểm không. Nộp 
đơn và xét tuyển theo lịch trình chung xét NV2. 

3. XÉT TUYỂN CÁC LỚP ĐẶC BIỆT - CHẤT LƯỢNG CAO   
    (Liên hệ Phòng Đào tạo trường qua ĐT: 08-3865 4987) 

♦ Xét tuyển các lớp “Đào tạo Quốc tế” hợp tác với đại học của Úc. Đối tượng: tất cả 
các thí sinh thi khối A-Ts2009 đạt điểm sàn (kể cả đã trúng tuyển) có khả năng theo 
học chương trình bằng tiếng Anh. Nộp hồ sơ tại trường từ 15/08 – 15/09/2009. 

♦ Xét tuyển vào “Chương trình Đào tạo tiên tiến” học theo chương trình của  Đại học 
Illinois – Mỹ (dự án của Bộ GD & ĐT). Đối tượng: tất cả các thí sinh có khả năng 
theo học ngay bằng tiếng Anh đã trúng tuyển vào QSB hoặc đã trúng tuyển vào một 
trường đại học khác có ngành phù hợp. Nộp hồ sơ tại trường từ 15/8 – 15/9/2009.  

♦ Xét tuyển đào tạo liên thông với đại học Nagaoka-Nhật (tăng cường tiếng Nhật) 
dành cho các thí sinh trúng tuyển vào ngành QSB-108. Xét tuyển chương trình Pháp 
ngữ –AUF (tăng cường tiếng Pháp) dành cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành 
QSB-119, QSB-132 và QSB-108. Thí sinh có thể đăng ký tham gia 02 chương trình 
tăng cường này khi nhập học theo giấy báo trúng tuyển vào ngành tương ứng. 

♦ Xét tuyển vào chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp các thí sinh đã trúng 
tuyển vào QSB có tổng điểm thi nhân theo hệ số (Toán ×3, Lý ×2, Hóa ×1) đạt từ 47 
điểm trở lên. Hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp cho thí sinh đủ tiêu chuẩn kèm theo giấy 
báo trúng tuyển đại học.         

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 


