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THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG 
Hệ Đại học chính quy chương trình liên kết đào tạo nước ngoài, năm 2019 

Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài là chương trình chiến lược nhằm cung cấp 

nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn ngoại ngữ và đủ năng lực làm việc môi trường 

quốc tế. Để tạo điều kiện cho các em thêm cơ hội học tập, Trường Đại học Giao thông 

vận tải TP. HCM thông báo xét tuyển bổ sung các ngành thuộc Hệ đại học chính quy 

chương trình liên kết đào tạo nước ngoài năm 2019, cụ thể như sau: 

 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU 

TT Ngành Đào tạo 
Bậc  

đào tạo 

Đơn vị  

cấp bằng 

Chỉ 

tiêu 

Hình thức  

đào tạo 

1 
Quản lý Cảng và 

Logistics  

Đại học 

Đại học Tongmyong 

Hàn Quốc 

(lần đầu tiên được Bộ 

GD ĐT cấp phép tại 

Việt Nam) 

15 

2 năm đầu học 

tại Việt Nam 

2 năm cuối học 

tại Hàn Quốc 

2. 

Kỹ thuật Xây dựng 

Kỹ thuật Cơ khí 

Kỹ thuật Điện 

Đại học 

Đại học Bang 

Arkansas - Hoa Kỳ 

(Đạt chuẩn kiểm định 

ABET Hoa Kỳ) 

14 

2 năm đầu học 

tại Việt Nam 

2 năm cuối học 

tại Mỹ 

 

II.   ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

- Tốt nghiệp THPT quốc gia; 

- Học bạ: Điểm trung bình lớp 12 đạt Khá trở lên; 

- Trình độ Tiếng Anh:  

➢ Đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương B2 khung tham chiếu Châu Âu trở lên sẽ 

vào học chuyên ngành chính thức; 

➢ Chưa đạt trình độ tiếng Anh, sẽ học tăng cường tiếng Anh tại Trường trước 

khi vào học chính thức chuyên ngành (thời gian học tăng cường Tiếng Anh từ 2.5-12 

tháng tùy thuộc vào năng lực Tiếng Anh thực tế của mỗi em). 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

Số: 19/TB-IEC-TSLKQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

 
                   TP. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2019 

https://drive.google.com/file/d/0BwhPRJzX5WtadjU5ZUdJYmJneXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwhPRJzX5WtadjU5ZUdJYmJneXc/view?usp=sharing
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III. HỌC PHÍ - HỌC BỔNG. 

1. Ngành Quản lý Cảng và Logistics. 

- Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam:  

+ Học phí chuyên ngành: 59 triệu/ 1 năm; 

+ Học phí Tiếng Anh: 12 triệu/ 1 khóa (học phí Tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào 

năng lực Tiếng Anh thực tế của mỗi em, đối với các em đã đủ điều kiện Tiếng Anh 

đầu vào thì không phải đóng học phí này). 

 

- Học phí 2 năm cuối tại Hàn Quốc: 2 năm tại Hàn: 4.000 USD/1 năm (bao 

gồm học bổng 30% học phí cho IELTS 5.5). Học phí tại Hàn Quốc ổn định. 

 

- Học bổng chung cho 2 năm tại Việt Nam: 

Học bổng Số suất 
Mức học 

bổng 
Tiêu chuẩn xét 

Thủ khoa 1 50 triệu 

Tổ hợp 3 môn thi ≥ 21 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 7.0, IELTS 5.5 hoặc 

tương đương 

Vinh danh 5 20 triệu/ suất 

Tổ hợp 3 môn thi ≥ 19,5 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 7.0, IELTS 5.5 hoặc 

tương đương 

Đồng hành 10 10 triệu/ suất 
Tổ hợp 3 môn thi ≥ 19,5 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 7.0 

Học sinh giỏi 

cấp quốc gia 

Không giới 

hạn 

50 triệu/ 2 

năm học 
Đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia 

Học sinh giỏi 

cấp tỉnh 

Không giới 

hạn 

20 triệu/ 2 

năm học 
Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/TP 

Toàn phần 
Không giới 

hạn 

100% học 

phí 
Đạt IELTS 8.0 

Khuyến khích 
Không giới 

hạn 
5 triệu/ suất IELTS >= 5.5 hoặc tương đương 

 

- Học bổng 2 năm tại Hàn Quốc: Đạt chứng chỉ: IELTS 5.5 học bổng 30% 

học phí, IELTS 6.0 nhận HB 40% học phí, IELTS 7.0 nhận HB 60% học phí, IELTS 

8.0 miễn 100% học phí. Ngoài ra, hàng năm có các suất học bổng đặc biệt 100% HP 

và 50% HP cho các sinh viên giỏi của ngành. 

 

2. Các ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện 

- Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam:  

+ Học phí chuyên ngành: 59 triệu/ 1 năm; 
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+ Học phí Tiếng Anh: 12 triệu/ 1 khóa (học phí Tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào 

năng lực Tiếng Anh thực tế của mỗi em, đối với các em đã đủ điều kiện Tiếng Anh 

đầu vào thì không phải đóng học phí này). 

 

- Học phí 2 năm cuối tại Mỹ: 2 năm tại Hàn: 6.600 USD/1 năm (bao gồm học 

bổng 50% học phí). Học phí tại Mỹ có thể thầy đổi theo năm, không vượt quá 

10%/năm. 

- Học bổng chung cho 2 năm tại Việt Nam: 

Học bổng Số suất 
Mức học 

bổng 
Tiêu chuẩn xét 

Thủ khoa 1 50 triệu 

Tổ hợp 3 môn thi ≥ 21 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 7.0, IELTS 5.5 hoặc 

tương đương 

Vinh danh 5 20 triệu/ suất 

Tổ hợp 3 môn thi ≥ 19,5 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 7.0, IELTS 5.5 hoặc 

tương đương 

Đồng hành 10 10 triệu/ suất 
Tổ hợp 3 môn thi ≥ 19,5 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 7.0 

Học sinh giỏi 

cấp quốc gia 

Không 

giới hạn 

50 triệu/ 2 

năm học 
Đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia 

Học sinh giỏi 

cấp tỉnh 

Không 

giới hạn 

20 triệu/ 2 

năm học 
Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/TP 

Toàn phần 
Không 

giới hạn 
100% học phí Đạt IELTS 8.0 

Khuyến khích 

sinh viên nữ 

Không 

giới hạn 

50% học phí 2 

năm tại Việt 

Nam 

Sinh viên nữ  

Khuyến khích 
Không 

giới hạn 
5 triệu/ suất IELTS >= 5.5 hoặc tương đương 

 

IV. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ 

- Thí sinh đăng ký ngành học tại: https://bit.ly/2uSI5jM 

- Hồ sơ nhập học bao gồm: 

+ Học bạ THPT (photo); 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo); 

+ Giấy khai sinh (bản sao); 

+ Sơ yếu lý lịch;  

+ 2 ảnh 3x4; 

+ CMND/ Thẻ căn cước (photo). 

https://bit.ly/2uSI5jM
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- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Phòng E004, Dãy nhà E cơ sở 

chính của Trường - Số 2, đường Võ Oanh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh)  SĐT: 028.3512.0766  Hotline: 0906.681.588 

 

Lưu ý: Tại Việt Nam chỉ được nhận học bổng, ưu đãi có giá trị lớn nhất.  

CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

Hotline: 0906.681.588/028.3512.0766 - Tư vấn chọn ngành và tiếp nhận hồ sơ. 

Website: iec.ut.edu.vn/lkqt  |  duhocvietmy.com  |  duhoclogistics.com 

Email: iec@ut.edu.vn             

Fanpage chương trình: www.facebook.com/IEC.GTVT/ 

Nơi nhận:  

- Tổ Tuyển sinh Trường (để p/h); 

- BQT Website Trường (để t/b); 

- IEC: Phòng TS, HTSV, ĐT-ĐBCL, TC-KT (để t/h); 

- Lưu VT: HC, TS. 

VIỆN TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tiến Thủy 

 

 

 

 

http://iec.ut.edu.vn/lkqt
http://duhocvietmy.com/chuyen-nganh-dao-tao-voi-nuoc-ngoai/
http://duhoclogistics.com/chuong-trinh-dao-tao-nhan-luc-logistics-tot-nhat-hien-nay/
http://www.facebook.com/IEC.GTVT/

