
 

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ 

 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM)  

tuyển sinh bổ sung chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 14 (mở rộng) cho ngành Công nghệ 

Thông tin, hợp tác với Đại học Công nghệ Auckland (AUT), New Zealand. 

 

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: 

Đối tượng dự tuyển: Tất cả các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, có năng lực tiếng Anh 

tương đương trình độ B2 (theo khung tham chiếu chung châu Âu) hoặc tương đương; hoặc các 

sinh viên đại học đang theo học các ngành khối A muốn chuyển tiếp. 

Hình thức tuyển: Tuyển thẳng hoặc xét tuyển 

- Tuyển thẳng: các thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài (sử dụng tiếng Anh) hoặc các 

Trường THPT quốc tế dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Việt Nam. 

- Xét tuyển: 1 trong 3 phương thức: 

 Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT (không quá 2 năm) với tổ hợp môn bất kỳ từ 16 

điểm trở lên 

 Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức từ 600 điểm trở lên 

 Học bạ THPT (xét điểm Toán, Anh văn) tính từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu tuyển 

sinh và vượt qua bài kiểm tra Anh ngữ đầu vào. 

Điều kiện về ngoại ngữ: Các thí sinh chưa đạt chuẩn tiếng Anh phải tham gia kỳ thi kiểm tra 

tiếng Anh đầu vào do Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) tổ chức. 

2. Chỉ tiêu: 100 sinh viên  

3. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

4. Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM. 

5. Chương trình học: toàn thời gian tại Việt Nam, trong đó: 

- Các môn cơ sở: do giảng viên của Trường ĐH KHTN và giảng viên các Trường thành 

viên của ĐHQG-HCM giảng dạy. 

- Các môn chuyên ngành: do giảng viên của ĐH đối tác trực tiếp giảng dạy. 

 

6. Ngôn ngữ giảng dạy: các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh và có trợ giảng hỗ trợ học 

tập. 

 



 

 

7. Điều kiện tốt nghiệp: 

- Sinh viên phải hoàn tất các học phần trong chương trình và có điểm trung bình tổng kết 

từ 5 trở lên (thang điểm 10). 

- Hoàn thành tất cả các nghĩa vụ khác được quy định bởi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQG-HCM và Trường đối tác (ĐH AUT).  

8. Bằng cấp:  

- Sinh viên hoàn thành chương trình khóa 14 ngành Công nghệ thông tin sẽ được cấp bằng 

Cử nhân Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dịch vụ - Kỹ thuật phần mềm – 

Trí tuệ nhân tạo do Đại học AUT, New Zealand cấp. 

 9. Học phí: 

Học phí thu bằng tiền Việt Nam Đồng, theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương tại 

thời điểm ra thông báo đóng học phí, tương đương học phí theo quy định từ phía đối tác 

cho toàn khóa học là 13,800 USD. Chi tiết học phí xem trong phụ lục đính kèm.  

10. Hồ sơ xét tuyển bao gồm (hồ sơ không được hoàn lại sau khi xét tuyển): 

- Đơn dự tuyển (tải từ website www.itec.hcmus.edu.vn/applicationform.pdf  hoặc liên hệ 

trực tiếp tới trung tâm ITEC). 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 2021 hoặc bản sao 

bằng tốt nghiệp THPT. 

- Bản sao có công chứng học bạ THPT. 

- Bản sao có công chứng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức 2021 

(nếu có). 

- Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có). 

Hồ sơ trên sẽ được CHUYỂN PHÁT NHANH hay GỬI TRỰC TIẾP đến:  

BP Tư vấn tuyển sinh, Chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC,  

Văn phòng Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,                                                   

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM;  

Tel: 028 38 303 625 - 090 7171 140; 

Email: itec@hcmus.edu.vn; Website:  www.itec.hcmus.edu.vn 

Lệ phí nộp hồ sơ: Miễn lệ phí cho tất cả các thí sinh. 

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2021.  

    KT.HIỆU TRƯỞNG 

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 Trần Minh Triết  

http://www.itec.hcmus.edu.vn/applicationform.pdf
mailto:itec@hcmus.edu.vn
http://www.itec.hcmus.edu.vn/


 

PHỤ LỤC: 

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ 

 

 

   

(*) Học phí sẽ được thu thực tế theo tỉ giá bán ra của NH Ngoại thương tại thời điểm ra thông báo 

(**) Tạm tính theo tỉ giá: 23.400 VND/USD 

 

 

 

Học kỳ 
Số tín 

chỉ 

Học phí tạm tính(**) 

(VND) 

Tương đương học 

phí của đối tác 

(USD) 

HK1 - Năm 1 10 25,740,000 1,100 

HK2 - Năm 1 7 25,740,000 1,100 

HK3 – Năm 1 8 28,080,000 1,200 

HK1 – Năm 2 8 28,080,000 1,200 

HK2 – Năm 2 7 25,740,000 1,100 

HK3 – Năm 2 8 28,080,000 1,200 

HK1 - Năm 3 22 53,820,000 2,300 

HK2 - Năm 3 22 53,820,000 2,300 

Năm 4 26 53,820,000 2,300 

Tổng cộng 118 322,920,000 13,800 


