
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2016 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƢƠNG TRÌNH PFIEV (VIỆT PHÁP) 

Chỉ dành cho các thí sinh đã trúng tuyển diện tuyển thẳng 

Nộp kèm Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG 2016 (bản sao có chứng thực) 

Họ tên thí sinh: ...............................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:   /   /   

 

Số báo danh thi THPT QG:          

 

CMND/Căn cước:             

 

Kết quả THPT 

QG 2016 

Toán 

(x3) 

 Lý  

(x2) 

 Hóa/Anh văn 

(x1) 
 Tổng 

(làm tròn 

0,25) 

 

Đăng ký vào ký túc xá: Có  /  Không 

Tóm tắt về chƣơng trình PFIEV: đào tạo 7 chuyên ngành: Viễn thông, Hệ thống năng lượng, Cơ điện tử, 

Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme & Composit và Xây dựng dân dụng & Năng lượng, được hỗ trợ bởi 7 

trường đào tạo kỹ sư tại Pháp. Chương trình PFIEV đã được Ủy Ban bằng kỹ sư Pháp (CTI) công nhận và  cơ 

quan kiểm định đào tạo kỹ sư Châu Âu (ENAEE) công nhận thương hiệu Châu Âu EUR-ACE Master 

programme.  

- Chương trình đào tạo 5 năm dành riêng của PFIEV. Chương trình PFIEV khác và nhiều môn hơn chương trình 

đại trà nên khối lượng học tập sẽ ở mức độ nhiều hơn chương trình đại trà . Sinh viên PFIEV thi phân ngành sau 

2 năm học (ngành học được phân theo nguyện vọng và theo kết quả thi, không theo ngành thi tuyển sinh). Sinh 

viên có cơ hội đi thực tập làm luận văn tốt nghiệp tại Pháp. Chương trình được giảng dạy đa số bằng tiếng Việt, 

một số bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. 

- Địa điểm học: Trường ĐH Bách Khoa - cơ sở Lý Thường Kiệt, được ưu đãi về cơ sở vật chất. 

- Thời gian học: 5 năm 

- Học phí: tương đương chương trình chính quy đại trà 

- Học bổng: được ưu đãi xét cấp học bổng 

- Bằng cấp: bằng Kỹ sư Chương trình Chất lượng cao PFIEV (Việt Pháp) của ĐHBK, văn bằng này được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo xác nhận tương đương trình độ thạc sĩ trong việc xét tuyển học tiếp trình độ cao hơn. 

Ngoài ra, SV bảo vệ luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh/Pháp được cấp Phụ lục bằng của trường ĐH tại Pháp. 

- Liên hệ: Văn phòng PFIEV trường ĐHBK, phòng 304B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM, ĐT: (08) 38 639 668, 

www.pfiev.hcmut.edu.vn, pfiev@hcmut.edu.vn; Phòng Đào tạo, phòng 101A1. 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chấp hành đúng quy định về chương 

trình PFIEV nếu được xét tuyển vào chương trình PFIEV. 

 

Lƣu ý: các thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng 

đăng ký chương trình PFIEV cùng lúc với đăng ký 

xét tuyển chọn ngành trực tuyến tại trang web tuyển 

sinh ĐH Bách Khoa (aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh) 

Ngày ……… tháng ……… năm 20……… 

Thí sinh (ký và ghi họ tên) 

 



 

 

 


