
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh vào đại học chính quy năm  2019 

Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City –Vương Quốc Anh  
 

- Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về viêc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học 

hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành 

kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ 

sung tại thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc  

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy. 

- Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019 của ĐHQG-HCM. 

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-

HCM. 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM thông báo về việc xét tuyển vào đại 

học chính quy năm 2019 đối với Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City (BCU) 

– Vương Quốc Anh (do BCU cấp bằng): 

1. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu:  

- Ngành Khoa học máy tính (60 chỉ tiêu). 

- Ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin (60 chỉ tiêu). 

2. Đối tượng và điều kiện đăng ký:  

- Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT), thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi 

THPT quốc gia khi xác nhận nhập học. 

- Chứng chỉ IELTS từ 5.5 (hoặc chứng chỉ khác được Bộ Giáo dục và đào tạo chấp 

thuận là tương đương).  

Đối với những thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thì phải tham gia kỳ thi 

tiếng Anh đầu vào do Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Căn cứ vào kết 

quả đánh giá tiếng Anh này, những thí sinh chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào sẽ phải 

theo học những lớp bồi dưỡng tiếng Anh do Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ 

chức. 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

         CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

            Số: 65 /TB-ĐHCNTT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng  7  năm 2019 



3. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. 

4. Thời gian đào tạo: 3.5 năm (7 học kỳ) 

5. Loại hình đào tạo: đào tạo theo học chế tín chỉ. 

6. Bằng cấp: bằng Cử nhân Đại học do Đại học Birmingham City, Vương Quốc Anh Quốc 

cấp, là bằng chính quy được Bộ Giáo dục và Đạo tạo Việt Nam và quốc tế công nhận. 

7. Học phí:  

Học phí toàn khóa (3,5 năm):  298.000.000 đồng. 

Trong đó: 

- Năm 1   :   80.000.000 đồng. 

- Năm 2   :   80.000.000 đồng. 

- Năm 3-4: 138.000.000 dồng 

8. Địa điểm học: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM – Khu phố 6, 

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. 

9. Hồ sơ tuyển sinh:  

- Đơn đăng ký nhập học theo mẫu 
(https://drive.google.com/file/d/1eBDN1gRDfJF7QbseJfbhTrQcim39mTac/view?usp=sharing) 

- Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (nếu có). 

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2019 (nếu chưa 

có bổ sung sau). Nếu tốt nghiệp THPT trước năm 2019 thì nộp bản sao công chứng 

Bằng Tốt Nghiệp THPT.  

- Bản sao công chứng CMND. 

- Một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên lạc của thí sinh; 

04 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 6 tháng (có 

ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau tấm ảnh). 

❖ Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ giấy trực tiếp về một trong hai địa chỉ: 

- 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. 

(Hotline: 0987 420 020 - 0909 300 994 - Cô Lê Thuận – Phụ trách tuyển 

sinh Chương trình Quốc tế BCU) 

- Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM: Văn phòng các 

Chương trình đặc biệt (P. E2.1) – Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, TP. HCM. (Điện thoại: (028) 372 52002) 

❖ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/8/2019 (Nhập học 

tháng 09/2019). 



10. Thông tin liên hệ: 

Cô Lê Thuận – Phụ trách tuyển sinh Chương trình Quốc tế BCU. 

Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 

Hotline: 0987 420 020 - 0909 300 994. 

 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Thí sinh; 

- Lưu: VT, ĐTĐH (Pl). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Hoàng Tú Anh 

 

 

 


