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CHƢƠNG TRÌNH KỸ SƢ CHẤT LƢỢNG CAO TẠI VIỆT NAM 

THÔNG BÁO 
V/v Danh sách sinh viên trúng tuyển Chƣơng trình PFIEV 2021 – đợt 2 

 

Căn cứ hồ sơ đăng ký của thí sinh vào Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV 

(Việt – Pháp) từ ngày 15/09/2021 cho đến 10g30 ngày 24/09/2021, trường Đại học Bách khoa – 

ĐHQG Tp.HCM công bố danh sách gồm 70 sinh viên trúng tuyển theo các phương thức: Tuyển 

thẳng, Ưu tiên xét tuyển, kết quả điểm thi Đánh giá năng lực và kết quả Trung học Phổ thông. 

Điểm trúng tuyển Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao - PFIEV 2021, đợt 2 như sau: 

Stt Chuyên ngành 

Ƣu tiên 

xét tuyển 

Kết quả 

Đánh giá 

năng lực 

Kết quả 

Trung học 

Phổ thông 

Tuyển 

thẳng 

1 Kỹ thuật điện (Viễn thông) 
82.5 837 

25.6 Ưu tiên 

trúng 

tuyển theo 

nguyện 

vọng đăng 

ký 

2 
Kỹ thuật điện (Hệ thống năng 

lượng điện) 

3 Kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử) 84.7 919 26.75 

4 Kỹ thuật Cơ khí (Hàng không) 83.3 868 25.4 

5 
Kỹ thuật Cơ khí (Vật liệu và 

Năng lượng) 72.5 730 23 

6 
Kỹ thuật Cơ khí (Vật liệu 

Polymer và Composite) 

7 

Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng 

dân dụng - công nghiệp và 

hiệu quả năng lượng) 72.9 730 23 

8  
Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật 

và Quản lý Nước đô thị) 

 

Sinh viên có tên trong danh sách điền thông tin xác nhận vào Chương trình PFIEV theo 

ngành học được trúng tuyển theo liên kết dưới đây cho đến 13g, ngày 26/9/2021, để nhà trường 

ra Quyết định công nhận sinh viên. 

https://tinyurl.com/HCMUT-PFIEV2021-1  

Sinh viên đăng ký nguyện vọng vào Chương trình PFIEV tại cổng thông tin nhập học 

MyBK sau  10g30 ngày 24/09/2021 sẽ được xem xét trong đợt xét tuyển bổ sung cho đến khi đủ 

chỉ tiêu. 


