VHD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

1. ĐẠI HỌC “NGHIÊN CỨU”
 Chỉ tiêu:

200

 Đối tượng và phương thức tuyển: thí sinh xếp loại học lực khá, giỏi tại các trường THPT và có điểm thi THPT
Quốc gia 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ≥ 18 điểm.
 Chương trình đào tạo:
 Mục tiêu: đào tạo ra các kỹ sư có năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0
 Thời gian đào tạo: từ 4 đến 5 năm
 Vị trí việc làm sau tốt nghiệp: làm việc tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty đa quốc gia; viện nghiên
cứu; học viện, trường đại học.
 Học phí, học bổng: theo quy định hiện hành của nhà nước đối với sinh viên trường công lập
 Ngành/ chuyên ngành tuyển:
1. Công nghệ thông tin
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7480201
7510301

Tổ hợp xét tuyển:

A00, A01, C01, D01
A00, A01, C01, D01

2. ĐẠI HỌC “ỨNG DỤNG”
 Chỉ tiêu:

1.500

 Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 Chương trình đào tạo
 Mục tiêu: đào tạo ra các kỹ sư, cử nhân có năng lực “Khởi nghiệp” và thích ứng với mọi loại hình doanh nghiệp
 Chương trình đào tạo: được thiết kế phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng người học; đáp ứng yêu
cầu năng lực của vị trí việc làm, do người học lựa chọn.
 Thời gian đào tạo: từ 3 - 4 năm
 Học phí, học bổng: theo quy định hiện hành của nhà nước đối với sinh viên trường công lập
 Ngành/ chuyên ngành tuyển:
1. Tài chính ngân hàng
2. Quản trị kinh doanh
3. Kinh tế
4. Công nghệ thông tin

7340201
7340101
7310101
7480201

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo)
7. Công nghệ kỹ thuật ô tô
8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510301
7510201
7510205
7510103

3. ĐẠI HỌC LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI: Dành cho tất cả sinh viên theo học tại trường:





Chương trình liên kết đào tạo vừa học, vừa làm với các trường ĐH của ĐÀI LOAN (tất cả các ngành)
Chương trình liên kết đào tạo với Đại học IBS của HUNGARY ngành quản trị kinh doanh, theo phương thức 2+2
Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Ulsan HÀN QUỐC (tất cả các ngành), học theo phương thức 2+2
Chương trình du học theo diện học bổng toàn phần của Chính phủ (tất cả các ngành)

4. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
 Đ1: Tầng 6, tòa nhà Hà Nội Center Point - số 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 Đ2: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
 Đ3: Khu Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

5. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: www.tuyensinh.viu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ đăng ký tại trường THPT nơi
đang học tập hoặc nộp phiếu đăng ký (theo mẫu) gửi về một trong ba địa điểm đào tạo ở trên kể từ tháng 02 năm 2018.

CH Ủ T Ị CH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
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GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 2018

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Có năng lực: nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các hệ thống CNTT trên nền tảng điện toán đám mây; tháo lắp, sửa chữa
và phát hiện các sự cố máy tính; lập trình tạo ra các trò chơi, ứng dụng sử dụng trên mạng Internet, máy tính để bàn, điện thoại di
động…; sử dụng các ứng dụng an toàn, an ninh mạng.
 Đáp ứng yêu cầu: công nghiệp 4.0; công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trí tuệ nhân tạo; xử lý dữ liệu lớn; thiết kế đồ họa, hình
ảnh, website; an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng; truyền hình và truyền thông; phần cứng máy tính.
 Vị trí việc làm và thu nhập: giám đốc kỹ thuật, giám đốc các dự án về CNTT; chủ doanh nghiệp máy tính; kỹ sư thiết kế hệ
thống; kỹ sư lập trình Desktop, Mobile, Web, Game; kỹ thuật viên phần cứng; quản trị hệ thống mạng…….; giảng viên giảng dạy về
CNTT. Thu nhập dao động từ: 10 triệu - 60 triệu/ tháng.
2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
 Có năng lực: nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt các hệ thống điện, điện tử; hệ thống tự động hóa, hệ thống giám sát
từ xa,…; vận hành, sửa chữa các sự cố về hệ thống điện, điện tử; xử lý tín hiệu số.
 Đáp ứng yêu cầu: công nghiệp 4.0; các hệ thống tự động hóa, điều khiển, giám sát từ xa của doanh nghiệp; các hệ thống
điện, điện tử thông minh tại gia đình hoặc các khu sản xuất công nghiệp.
 Vị trí việc làm và thu nhập: giám đốc kỹ thuật, giám đốc các dự án về điện, điện tử; chủ doanh nghiệp điện máy; kỹ sư thiết
kế, vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống điện, điện tử, tự động hóa; chuyên viên nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ điện,
điện tử; giảng viên giảng dạy…. Thu nhập dao động từ: 8 triệu - 25 triệu/ tháng.
3. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Cơ khí chế tạo)
 Có năng lực: thiết kế, chế tạo và lắp đặt các hệ thống máy móc, thiết bị, sản phẩm cơ khí; vận hành, khai thác các loại máy
móc thiết bị, dây truyền sản xuất tự động; lập trình gia công CAD/CAM - CNC.
 Đáp ứng yêu cầu: công nghiệp 4.0; cơ khí hóa, tự động hóa; hệ thống doanh nghiệp công nghiệp phát triển đáp ứng cho
sản xuất của khu công nghiệp.
 Vị trí việc làm và thu nhập: quản đốc phân xưởng, chủ doanh nghiệp; kỹ sư thiết kế, chế tạo máy; kỹ sư vận hành, sửa
chữa, điều kiển và quản lý sản xuất. Thu nhập dao động từ: 8 triệu - 20 triệu/ tháng.
4. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
 Có năng lực: thiết kế, chế tạo và lắp đặt các hệ thống cơ khí ôtô, máy động lực, hệ thống truyền động, truyền lực, cơ cấu
khí, hệ thống điều khiển,…; khai thác, vận hành, sử dụng và sửa chữa các hư hỏng của ô tô.
 Đáp ứng yêu cầu: dịch chuyển mạnh mẽ các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô từ châu Âu, châu Mỹ sang châu Á và tập trung
vào Việt Nam; chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.
 Vị trí việc làm và thu nhập: chủ doanh nghiệp mua bán, sửa chữa ô tô; kỹ sư vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ
kiện và lắp ráp ô tô, máy động lực tại các công ty sản xuất ô tô, các trạm đăng kiểm ô tô,...Thu nhập từ: 8 triệu - 22 triệu/ tháng.
5. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 Có năng lực: thiết kế, chỉ huy và tổ chức thi công, quản lý dự án, giám sát, lập dự toán các công trình xây dựng công nghiệp và
dân dụng.
 Đáp ứng yêu cầu: phát triển và hội nhập của đất nước; tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu lớn, đa dạng về xây dựng nhà ở
kiên cố, bán kiên cố.
 Vị trí việc làm và thu nhập: chủ doanh nghiệp xây dựng; chỉ huy trưởng công trình, giám đốc quản lý dự án; kỹ sư tư vấn,
thiết kế, thi công các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Thu nhập dao động từ: 8 triệu - 25 triệu/ tháng.
6. NGÀNH KINH TẾ
 Có năng lực: quản lý nhà nước về kinh tế, đầu tư, đầu tư phát triển, tài nguyên thiên nhiên, quản lý nguồn nhân lực, quản
lý tài chính, tài sản doanh nghiệp; luật pháp về quản lý kinh tế, chính sách kinh tế xã hội.
 Đáp ứng yêu cầu: phát triển và hội nhập của đất nước; Quốc gia khởi nghiệp; doanh nghiệp chuyển đổi từ sản xuất sang
dịch vụ.
 Vị trí việc làm và thu nhập: doanh nhân; chủ cửa hàng; chuyên viên tư vấn, thẩm định dự án; chuyên viên kinh tế, kinh
doanh, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường, nhân viên kế toán kiểm toán. Thu nhập dao động từ: 10 triệu - 20 triệu/ tháng.
7. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
 Có năng lực: hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; tổ chức hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp,
quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính,... và tạo lập doanh nghiệp mới.
 Đáp ứng yêu cầu: phát triển và hình thành cộng đồng kinh tế khu vực và thế giới; nguồn nhân lực, tiềm năng về con người,
tài nguyên và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 Vị trí việc làm và thu nhập: doanh nhân; cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính; chuyên viên kinh doanh, xuất nhập
khẩu, phát triển thị trường. Thu nhập dao động từ: 10 triệu - 20 triệu/ tháng.
8. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
 Có năng lực: đánh giá, phân tích và tổng hợp về tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tiền tệ và
chính sách tiền tệ, tín dụng và chính sách tín dụng; quản trị ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương; thị trường chứng khoán
và phân tích chứng khoán, kinh doanh ngoại hối.
 Đáp ứng yêu cầu: phát triển và hình thành cộng đồng kinh tế khu vực và thế giới; sự gia tăng của nhiều doanh nghiệp, công
ty, tổ chức tín dụng, bảo hiểm.....
 Vị trí việc làm và thu nhập: giám đốc tài chính; chuyên viên tư vấn, quản lý tài chính; chuyên gia kế toán - kiểm toán quốc
tế; chuyên viên kinh doanh chứng khoán, đầu tư tài chính,...Thu nhập từ: 10 triệu - 20 triệu/ tháng.

Liên hệ thông tin và tư vấn:
1. Cán bộ TS:
Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ Email: Quangvinhxk@gmail.com
2. Thông tin chi tiết trên website: viu.edu.vn

tuyensinh.viu.edu.vn

Điện thoại: 0974 966 966
Facebook: quangvinhxk
daotao.viu.edu.vn

