
THÔNG BÁO  

V/v: Tuyển sinh Chương trình đào tạo Chuyên viên Quốc tế 

Căn cứ theo quyết định số 14/2001/QĐ – TTCP ngày 12/02/2001 của Thủ tướng 

chính phủ về việc  tổ chức lại Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ thông tin (CNTT) 

được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam (VITTI) do Đại học 

Quốc gia Hà Nội thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt 

Nam và Nhật Bản (1997-2002); 

Căn cứ theo quyết định số 394/QĐ-VCNTT ngày 10/10/2017 của Viện Công nghệ 

Thông tin về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao khoa học công nghệ (CT&T); 

có chức năng tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, phối hợp 

đào tạo trên cơ sở hợp tác giữa Viện CNTT với các đối tác trong và ngoài nước; 

Viện Công nghệ thông tin tuyển sinh năm 2021 Chương trình đào tạo Chuyên viên 

Quốc tế (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau: 

 Chuyên viên CNTT Quốc tế 

- Theo định hướng Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống Quốc tế 

- Theo định hướng Lập trình viên Quốc tế 

 Chuyên viên thiết kế Quốc tế 

- Theo định hướng Thiết kế đồ họa ứng dụng 

- Theo định hướng Thiết kế thời trang 

 Chuyên viên Quản trị kinh doanh 4.0 (ứng dụng CNTT) 

- Theo định hướng Digital Marketing 

- Theo định hướng Kế toán – Kiểm toán 

- Theo định hướng Quản trị nhân sự 
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Hà Nội, ngày 15 tháng 01  năm 2021 



I. Đối tượng và quy mô tuyển sinh 

1. Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường 

xuyên), hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của 

nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên địa bàn toàn quốc  

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 sinh viên. 

II. Phương thức xét tuyển  

Hội đồng đào tạo sẽ xét tuyển sinh viên vào Chương trình theo chỉ tiêu đã công bố. Nguyên 

tắc xét tuyển căn cứ vào thứ tự nguyện vọng đăng ký và điểm xét tuyển được lấy từ cao 

xuống thấp. 

Viện CNTT thực hiện xét tuyển vào Chương trình theo 03 phương thức sau: 

1. Thi tuyển 

- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG năm 2021 để xét tuyển vào Chương trình. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). 

2. Xét tuyển kết hợp  

2.1. Xét tuyển dựa trên kết quả bài đánh giá năng lực “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo” của 

Viện CNTT 

Thí sinh thực hiện bài đánh giá năng lực trong 40 phút gồm 02 phần: (i) Toán và tư duy 

logic; (ii) Tiếng Anh  

(i) Toán tư duy và logic: Bài đánh giá trắc nghiệm đánh giá kiến thức và tư duy logic của 

thí sinh  

(ii) Tiếng Anh: Bài đánh giá Tiếng Anh nhằm đánh giá khả năng học tập bằng Tiếng Anh 

của thí sinh. 

2.2. Xét tuyển học bạ  

- Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ THPT) để xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT 

có học lực Khá và xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên. 

* Ưu tiên: 

- Thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh B1 khung Châu Âu hoặc tương đương và học 

sinh có bằng phổ thông trung học quốc tế A Level.  

- Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. 

 

 



3. Xét tuyển thẳng 

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của Viện, thí sinh được đặc cách 

tuyển thẳng vào Chương trình nếu có các điều kiện sau: 

-  Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế, trong đội tuyển quốc gia tham 

dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, tốt nghiệp THPT năm 2021 thì được tuyển thẳng vào 

Ngành thí sinh đăng ký; 

- Đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia, 

ngoài các điều kiện theo quy chế tuyển sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 thì được tuyển thẳng 

vào Ngành thí sinh đăng ký;  

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương hoặc có giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Tin học 

 - Thí sinh đạt giải Nhì kỳ thi Tay nghề cấp tỉnh, thành phố trở lên.  

- Thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPTQG  

- Đối với các thí sinh đối tượng khác, các điều kiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT và Thông báo của Trường. 

III. Tổ chức đào tạo và bằng cấp 

1. Tổ chức đào tạo 

- Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo tập trung tại Đại học Quốc Gia Hà 

Nội.  

- Phương pháp giảng dạy: phương pháp hiện đại, lấy người học làm trung 

tâm và chú trọng thực hành.  

- Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu.  

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh hoặc song ngữ. 

- Chất lượng đào tạo: được kiểm soát và đánh giá thường xuyên dựa trên tiêu chuẩn của 

Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson và Viện CNTT. 

- Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập được tổ chức 

thường xuyên theo mô hình của các chương trình học quốc tế. 

2. Thời gian đào tạo 

- Sinh viên được chứng nhận hoàn thành chương trình học sau 240 tín chỉ (thời gian đào 

tạo linh động dựa trên số tín chỉ sinh viên đăng ký trong một kỳ học). 



3. Bằng cấp 

- 08 Chứng chỉ CNTT cho doanh nghiệp của Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Chứng chỉ Quốc tế có giá trị trên Toàn cầu do Hoa Kỳ và UK cấp. 

- Bằng Kỹ sư thực hành Higher National Diploma của Anh quốc. 

III. Cơ hội của sinh viên  

1. Cơ hội việc làm 

- Sinh viên được tham gia thực tập (trong và ngoài nước tùy theo khả năng và nhu cầu) có 

hỗ trợ sau khi kết thúc năm học đầu tiên. 

- Sinh viên chính thức gia nhập vào thị trường việc làm theo đúng chuyên môn ngay sau 

02 năm học đầu tiên. 

2. Cơ hội học tập 

- Chương trình 3+1: Chương trình du học luân chuyển sang các trường Đại học trên thế 

giới hoặc du học tại chỗ tại Việt Nam. 

- Chương trình 3+1.5: Học song bằng tại các trường Đại học Việt Nam theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

IV. Địa chỉ liên hệ 

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

Phòng 512, Tầng 5, Nhà E3 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại : 0981 067 969 hoặc 0976 744 969 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu (đề b/c); 

- Các phòng ban thực hiện; 

- Các thí sinh (đề t/h); 

- Lưu VT, TT, V.CNTT 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng  

 

 


