
Một số  thông tin cơ bản về tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp năm 2020 

 

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

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

- Cơ sở Hà Nội:  

+ Số 454 - 456 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;  

+ Số 218 Đường Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

- Cơ sở Nam Định:  

+ Số 353 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, TP Nam Định;  

+ Khu xưởng thực hành, Xã Mỹ Xá, TP Nam Định. 

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

- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn 

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp triển khai tuyển 

sinh với một số thông tin cơ bản dự kiến như sau: 

 I. Tuyển sinh thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm: 

 1.1 Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 chỉ tiêu. 

 1.2. Hình thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức thi tuyển như năm 2019. 

 II. Tuyển sinh đại học hệ chính quy: 

2.1. Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh: 

TT  
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ tiêu (dự kiến) 

Cơ sở    

Hà Nội 

Cơ sở  

Nam Định 

Toàn 

trường 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh 148 63 211 

2 7540101 Công nghệ thực phẩm 119 51 170 

3 7540202 Công nghệ sợi, dệt 25 10 35 

4 7540204 Công nghệ dệt, may 200 85 285 

5 7480201 Công nghệ thông tin 420 180 600 

6 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 92 39 131 

7 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 230 100 330 

8 7510303 CNKT điều khiển và tự động hóa  227 98 325 

9 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 120 50 170 

10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 231 99 330 

11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 122 52 174 

12 7340301 Kế toán 630 270 900 

13 7340101 Quản trị kinh doanh 420 180 600 

14 7340121 Kinh doanh thương mại 105 45 150 

15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 246 106 352 

16 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 87 38 125 

Cộng 3.422 1.466 4.888 

http://www.uneti.edu.vn/
http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/


Ghi chú: Theo Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, các ngành đào tạo được 

công nhận đạt chuẩn kiểm định sẽ được tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh theo nhu cầu 

xã hội (Tham khảo thông tin ngành trong Mục 2.5) 

2.2. Phương thức tuyển sinh:  

2.2.1. Phương thức 1: Dành tối đa 70% chỉ tiêu xét tuyển kết quả kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020; 

2.2.2. Phương thức 2: Dành tối thiểu 30% chỉ tiêu xét tuyển kết quả học bạ 

THPT; 

2.2.3. Phương thức khác: Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển kết quả thi 

từ các trường đại học có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng và thông báo trên hệ thống 

website trước thời gian xét tuyển theo quy định. 

2.3. Tổ hợp môn xét tuyển:  

2.3.1. Đối với hình thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và xét kết quả 

học bạ THPT: 

TT  
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển 

Mã tổ hợp 
Các môn thành phần 

trong tổ hợp 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 
A01: Toán, Lý, Anh; 

D01: Toán, Văn, Anh. 

2 7540101 Công nghệ thực phẩm 
A00, A01, 

B00, D01 

A00: Toán, Lý, Hóa; 

A01: Toán, Lý, Anh; 

B00: Toán, Hóa, Sinh; 

D01: Toán, Văn, Anh. 

3 7540202 Công nghệ sợi, dệt  
 

 

 

 

A00: Toán, Lý, Hóa; 

A01: Toán, Lý, Anh; 

C01: Toán, Lý, Văn; 

D01: Toán, Văn, Anh. 

 

4 7540204 Công nghệ dệt, may  

5 7480201 Công nghệ thông tin  

6 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  

7 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
A00, A01, 

C01,D01 8 7510303 CNKT điều khiển và tự động hóa  

9 7510302 CNKT điện tử - viễn thông  

10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  

12 7340301 Kế toán  

 

13 7340101 Quản trị kinh doanh  

14 7340121 Kinh doanh thương mại  

15 7340201 Tài chính - Ngân hàng  

16 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính  

2.3.2. Đối với hình thức xét Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển kết quả thi 

từ các trường đại học có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng: Căn cứ vào tình hình thực tế, 

Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ có thông báo chính thức trên hệ thống website trước 

khi tổ chức thu hồ sơ ĐKXT theo Quy chế hiện hành. 

2.4. Chính sách ưu đãi đối với thí sinh ĐKXT năm 2020: 

2.4.1. Ưu tiên điểm trúng tuyển thấp hơn và miễn phí 500 chỗ ở trong KTX cho 

thí sinh ĐKXT, trúng tuyển và học tập tại cơ sở Nam Định. 

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



Năm học 2020 - 2021 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 2020, 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, cụ thể: 

- Cấp 10 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) - Nhóm 1 với 

mức bằng 140% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn; 

- Cấp 20 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) - Nhóm 2 với 

mức 120% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn; 

- Cấp 100 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) - Nhóm 3 

với mức 100% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn; 

- Cấp 350 suất học bổng hỗ trợ học tập (học bổng HTHT) với mức 50% học phí 

theo chương trình đào tạo chuẩn; 

- Cấp 450 suất học bổng hỗ trợ học tập (học bổng HTHT) với mức 25% học phí 

theo chương trình đào tạo chuẩn. 

2.5. Thông tin kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo: 

Việc triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học nói chung và kiểm 

định ngành đào tạo nói riêng là một trong những hoạt động quan trọng đánh giá chất 

lượng đào tạo của 1 cơ sở giáo dục đại học.  

Tính đến thời điểm hiện tại Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn theo quy 

định của Bộ GD&ĐT theo Quyết định số 94/QĐ-KĐCLGD ngày 29 tháng 6 năm 2018 

của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam.  

Bên cạnh đó đã có 06 ngành đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định 

ngành, gồm có:  

1. Ngành Kế toán;  

2. Ngành Quản trị kinh doanh; 

3. Ngành Tài chính ngân hàng; 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; 

6. Ngành Công nghệ thực phẩm. 

Có 03 ngành đang triển khai công tác tự đánh giá và sẽ hoàn thành công tác 

kiểm định ngành trước khi kết thúc năm học 2019 - 2020 gồm có: 

1. Ngành Công nghệ dệt, may; 

2. Ngành Công nghệ thông tin; 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. 

 

Ghi chú: Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quy chế tuyển sinh năm 

2020, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ công bố Đề án và Thông báo tuyển sinh chính 

thức trên hệ thống website: www.uneti.edu.vn và www.tuyensinh.uneti.edu.vn 

 

                Phòng Tuyển sinh và Truyền thông 

http://www.uneti.edu.vn/
http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/

