
Thông tin cơ bản về Tuyển sinh năm 2023
của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

I. Thông tin chung

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là trường đại học công lập thuộc Bộ Công

Thương với 2 cơ sở và 4 địa điểm đào tạo:

- Cơ sở Hà Nội:

+ Số 454 - 456 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Số 218 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Cơ sở Nam Định:

+ Số 353 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định;

+ Khu xưởng thực hành, xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

- Website: http://www.uneti.edu.vn; http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn;

- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn

II. Dự thảo phương hướng tuyển sinh năm học 2023 - 2024: Nhà trường dự kiến duy trì chỉ

tiêu và các phương thức tuyển sinh như năm học 2022 - 2023 trong đó:

Tuyển sinh đại học hệ chính quy:

2.2.1. Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm đại học 2023 dự kiến là: 4.868 chỉ tiêu;

- Dành tối đa 20% chỉ tiêu để xét tuyển tại cơ sở Nam Định;

- Nếu chỉ tiêu xét tuyển theo từng phương thức trước chưa đủ, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang

xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau.

2.2.2. Phương thức tuyển sinh:
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Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính

quy theo các phương thức:

2.2.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa

Hà Nội chủ trì tổ chức

* Đối tượng và điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh tham dự thi kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ

chức;

- Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;

* Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành và tổ hợp môn xét tuyển: Dành tối đa 5 % trong tổng chỉ tiêu tuyển

sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

* Xác định điểm xét tuyển: Điểm xét từng ngành được xác định theo điểm tổng của bài thi đánh

giá tư duy được quy đổi về thang điểm 30.

+ Lịch tuyển sinh và cách thức đăng ký dự tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và

Thông báo của Đại học Bách khoa Hà Nội.

2.2.2.2. Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức

* Đối tượng và điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh tham dự thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì tổ

chức;

- Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;

* Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành tối đa 5% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển

theo phương thức này.

* Xác định điểm xét tuyển: Điểm xét từng ngành được xác định theo điểm tổng của bài thi đánh

giá năng lực được quy đổi về thang điểm 30.



* Lịch tuyển sinh và cách thức đăng ký dự tuyển: Kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến tổ chức thành

nhiều đợt và tại các điểm thi khác nhau. Thời gian đăng ký xét tuyển và xét tuyển theo quy định

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

* Đối tượng và điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và có đăng ký sử dụng kết quả để xét

tuyển đại học;

- Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;

- Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Đối với ngành Ngôn ngữ anh, điểm môn Tiếng anh trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt từ 6,00

điểm trở lên.

* Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành và tổ hợp môn xét tuyển: Dành tối đa 70% trong tổng chỉ tiêu tuyển

sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

* Xác định điểm trúng tuyển (ĐTT)

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- ĐTT = ĐXT + ĐUT, trong đó:

+ ĐTT: Điểm trúng tuyển;

+ ĐXT (đối với những ngành không có môn chính): Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng

điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

+ ĐXT (đối với Ngành ngôn ngữ anh): Điểm xét tuyển được xác định bằng (điểm môn 1 + điểm

môn 2 + môn tiếng anh x 2) x 3/4 thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

+ ĐUT: Điểm ưu tiên theo quy định hiện hành trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy

của Bộ GD&ĐT.

* Hồ sơ tuyển sinh: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT.



* Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Cách thức đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh có nguyện vọng học tập tại cơ sở Hà Nội của Nhà trường ghi mã đăng ký xét tuyển

vào sau mã ngành chuẩn.

- Thí sinh có nguyện vọng học tập tại cơ sở Nam Định của Nhà trường ghi mã đăng ký xét tuyển

DKD vào sau mã ngành chuẩn.

2.2.2.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết quả học bạ THPT

* Đối tượng và điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Dựa vào kết quả học bạ THPT để xét tuyển, cụ thể: Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng

kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển

theo công thức: ĐXT = M1+ M2 + M3, trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển.

+ M1 là điểm trung bình các môn tổ hợp lớp 10; M2 là điểm trung bình các môn tổ hợp lớp 11;

M3 là điểm trung bình các môn tổ hợp lớp 12.

- Hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

- Đối với ngành Ngôn ngữ anh điểm tổng kết môn Tiếng anh năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt

7.00 điểm trở lên.

* Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển: Dành tối thiểu 20% trong tổng

chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

* Xác định điểm trúng tuyển

Điểm trúng tuyển được xác định: ĐTT = ĐXT + ĐUT, trong đó:

- ĐTT: Điểm trúng tuyển;



- ĐXT: Điểm xét tuyển;

- ĐUT: Điểm ưu tiên theo quy định hiện hành trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ ĐXT (đối với Ngành ngôn ngữ anh): Điểm xét tuyển được xác định bằng (điểm môn 1 + điểm

môn 2 + môn tiếng anh x 2) x 3/4 thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường (thí sinh lấy trên website:

www.uneti.edu.vn khi Nhà trường triển khai thông báo thu hồ sơ xét tuyển);

- 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối

với học sinh tốt nghiệp năm 2023;

- 01 bản sao công chứng Học bạ THPT;

- 01 bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;

- 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

* Thời gian và cách thức đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo

trong từng đợt xét tuyển được Nhà trường đăng tải trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ

www.uneti.edu.vn

2.2.2.5. Phương thức khác:

- Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 7

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm

non hiện hành.

- Tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường : Tiêu chí xét tuyển thẳng áp dụng theo

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp
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THPT năm 2023 và các năm trước. Chi tiết các tiêu chí trong thông báo tuyển sinh sẽ được đăng

tải trên hệ thống website: www.tuyensinh.uneti.edu.vn

2.2.3. Tuyển sinh trình độ đại học đào tạo theo hình thức E-Learning (Đào tạo từ xa): Dự

kiến 1.500 chỉ tiêu

2.2.3.1. Đối tượng, ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

* Đối tượng:

- Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp từ trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương trở lên

(sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT), không giới hạn độ tuổi và có mong muốn được học tập.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không đang trong thời gian bị truy cứu

trách nhiệm hình sự.

* Thời gian đào tạo:

- Bốn năm dành cho chương trình cử nhân và bốn năm rưỡi dành cho chương trình kỹ sư đối với

người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương);

- Một năm rưỡi đến hai năm đối với người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cùng ngành đào

tạo với chương trình cử nhân hoặc hai năm đến hai năm rưỡi với chương trình Kỹ sư;

- Hai năm rưỡi đến ba năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng

ngành đào tạo với chương trình cử nhân hoặc ba năm đến ba năm rưỡi với chương trình Kỹ sư.

2.2.3.2. Phương thức tuyển sinh:

* Xét tuyển thẳng một trong hai đối tượng sau đây:

a) Đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định tại khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học

chính quy hiện hành.

b) Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp đại học.

* Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở các bậc học trước:

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp Cao đẳng:
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Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học trên bảng điểm ở bậc Cao đẳng (theo thang

điểm 10). Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp và Trung học phổ thông hoặc

tương đương:

+ Dựa vào kết quả học tập trên học bạ THPT để xét tuyển:

+ Điểm học tập (ĐHT) phải ≥ 15 điểm. Trong đó điểm học tập (ĐHT) được xác định như sau:

ĐHT = M1+ M2 + M3, trong đó:

+ ĐHT: Điểm học tập.

+ M1 là điểm trung bình cả năm lớp 12 môn thứ nhất trong tổ hợp xét tuyển;

+ M 2 là điểm trung bình cả năm lớp 12 môn thứ hai trong tổ hợp xét tuyển;

+ M 3 là điểm trung bình cả năm lớp 12 môn thứ ba trong tổ hợp xét tuyển.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ anh điểm trung bình môn Anh văn trong các học kỳ xét tuyển đạt

6,00 điểm trở lên.

* Chính sách ưu đãi đối với thí sinh ĐKXT Đại học chính quy năm 2023:

- Thí sinh trúng tuyển nhập học được hưởng học bổng khuyến khích học tập, chính sách ưu tiên,

ưu đãi theo quy định hiện hành;

- Thí sinh được tùy ý lựa chọn địa điểm học tập Hà Nội hoặc Nam Định theo nhu cầu của cá

nhân. Nhà trường ưu tiên điểm xét tuyển thấp hơn và miễn phí 500 chỗ ở KTX và giảm học phí

những ngành đặc thù cho năm học 2023 - 2024 đối với thí sinh trúng tuyển và nhập học tại cơ sở

Nam Định.

- “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập”:

Năm học 2023 - 2024 Nhà trường áp dụng chính sách cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và

“Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2023,

nhằm khuyến khích những thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời tạo điều kiện



cho thí sinh có thêm cơ hội và yên tâm học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công

nghiệp:

2.3. Các mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội dành cho sinh viên: Nhà trường tạo điều

kiện cho các Sinh viên đăng ký các lớp theo nhu cầu cụ thể như sau:

2.3.1. Mô hình đào tạo song song hai chương trình: Nhà trường triển khai đào tạo song song

hai chương trình, sinh viên có đủ điều kiện được tham gia học tập ngành đào tạo thứ hai để khi

tốt nghiệp được cấp hai bằng đại học hệ chính quy.

2.3.2. Mô hình đào tạo theo chuyên ngành: Sinh viên được đăng ký học các chuyên ngành nếu

đủ số lượng để mở lớp.

2.3.3. Mô hình đào tạo, tổ chức lớp chất lượng:

Sinh viên các lớp CHẤT LƯỢNG được Nhà trường cam kết các nội dung sau đây:

Năng lực ngoại ngữ:

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh đạt trình độ IELTS 5.0, B1+, 450 TOEIC hoặc chứng chỉ quốc tế tương

đương;

Được học một số học phần trong chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Kỹ năng mềm được đào tạo bao gồm:

- Kỹ năng lắng nghe;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng quản lý thời gian;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Khả năng linh hoạt, thích nghi nhanh với sự thay đổi;

- Kỹ năng làm việc áp lực cao.



Đào tạo thực tế tại doanh nghiệp hợp tác với Nhà trường: Được Nhà trường giới thiệu đào tạo

tại các doanh nghiệp lớn, uy tín.

Điều kiện cơ sở vật chất và dịch vụ:

- Được sử dụng các phòng học riêng;

- Số sinh viên mỗi lớp < 30;

- Được tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính sinh viên;

- Được giảng dạy bởi giảng viên có uy tín.

Quyền lợi của người học:

- Ưu tiên tham gia các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế của Nhà trường như chương trình

trao đổi sinh viên, chương trình thực tập sinh quốc tế;

- Được cấp các chứng nhận kỹ năng nghề nghiệp đối với các học phần đào tạo nâng cao;

- Được ưu tiên giới thiệu làm việc tại những doanh nghiệp có hợp tác đào tạo với Nhà trường.

2.3.4. Mô hình đào tạo hợp tác doanh nghiệp: Sinh viên có cơ hội được doanh nghiệp tuyển

dụng, hỗ trợ học phí và học tập tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ 3 theo chương trình hợp tác

giữa Nhà trường và doanh nghiệp;

2.4. Mô hình đào tạo hợp tác Quốc tế: Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi

sinh viên, du học, thực tập sinh... tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cụ thể như sau

2.4.1. Chương trình đào tạo chuyển tiếp 2+2 với Trường Đại học Bách Khoa, Hàn Quốc:

* Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển học bạ THPT của học sinh;

- Xét tuyển học sinh có điểm THPT năm 2023;

* Các ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Cơ khí, Cơ Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện, Tự

động hóa, Điện tử



* Hình thức đào tạo:

- Sinh viên sẽ học 02 năm tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, sau đó chuyển

tiếp học 02 năm cuối tại Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc.

- Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng của Trường Đại học Bách

khoa Hàn Quốc.

2.4.2. Chương trình đào tạo 0 + 4 với Trường Đại học Bách Khoa, Hàn Quốc:

* Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển học bạ THPT của học sinh;

- Xét tuyển học sinh có điểm THPT năm 2023;

* Các ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Cơ khí, Cơ Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện, Tự

động hóa, Điện tử

* Hình thức đào tạo:

- Sinh viên sẽ học 06 tháng tiếng Hàn tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, sau đó

chuyển tiếp học 04 năm chuyên ngành tại Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc.

- Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng của Trường Đại học Bách

khoa Hàn Quốc.

2.4.3. Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với Trường Đại học Minh Truyền, Đài Loan:

* Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển học bạ THPT của học sinh;

- Xét tuyển học sinh có điểm THPT năm 2023;

* Các ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

* Hình thức đào tạo:



- Sinh viên sẽ học 02 năm tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, sau đó chuyển

tiếp học 02 năm cuối tại Trường Đại học Minh Truyền, Đài Loan.

- Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng của Trường Đại học Minh

Truyền, Đài Loan.

2.4.4. Chương trình đào tạo chuyên ban vừa học vừa làm tại các trường Đại học Đài Loan

(Trường Đại học Vạn Năng, Trường Đại học Minh Tân …..)

* Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển học bạ THPT của học sinh;

- Xét tuyển học sinh có điểm THPT năm 2023;

* Các ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế,

Marketing, Du lịch, lữ hành, Cơ khí, Cơ Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện, Tự động hóa, Điện

tử.

* Hình thức đào tạo:

- Sinh viên sẽ học 06 tháng tiếng Trung tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, sau

đó chuyển tiếp học 04 năm chuyên ban vừa học vừa làm tại Trường Đại học hàng đầu của Đài

Loan.

- Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng của các Trường Đại học hàng

đầu Đài Loan.


