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THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020 
 

- Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số  06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung 

cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học với các nội dung sau: 

1. Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh: 

TT  
Mã 

ngành 
Tên ngành Chỉ tiêu (dự kiến) 

 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh 50 A01 và D01 

2 7540101 Công nghệ thực phẩm 25 
A00; A01; 

B00 và D01 

3 7540202 Công nghệ sợi, dệt 25 

A00; A01; 

D01 và C01 

4 7540204 Công nghệ dệt, may 100 

5 7480201 Công nghệ thông tin 100 

6 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 50 

7 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50 

8 7510303 CNKT điều khiển và tự động hóa  50 

9 7510302 CNKT điện tử - viễn thông 25 

10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 50 

11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25 

12 7340301 Kế toán 100 

13 7340101 Quản trị kinh doanh 100 

14 7340121 Kinh doanh thương mại 50 

15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 50 

Cộng 850 
 

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.  

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). 

4. Phương thức tuyển sinh:  



- Phương thức 1: Dành tối đa 70% chỉ tiêu xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020; 

- Phương thức 2: Dành tối thiểu 30% chỉ tiêu xét tuyển kết quả học bạ THPT. Chi tiết 

thông báo thu hồ sơ ĐKXT theo hình thức này sẽ được Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông 

báo trên hệ thống website dự kiến trong tháng 06/2020.  

5. Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Nhà trường triển khai tổ chức tuyển sinh 

theo đúng quy định hiện hành và quy định trong thông báo tuyển sinh đăng tải trên hệ thống 

website: www.uneti.edu.vn ; www.tuyensinh.uneti.edu.vn theo từng đợt xét tuyển. 

6. Điểm trúng tuyển: Được xác định theo từng ngành và từng cơ sở đào tạo. 

7. Chính sách ưu tiên:  

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 năm học 

2020 - 2021 cho thí sinh học tập tại cơ sở Nam Định. 

8. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ ĐKXT: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông 

-  Cơ sở Hà Nội:  

+ Phòng 109 nhà HA3, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp; Ngõ 454, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

+ Nơi giải quyết thủ tục sinh viên - Tầng 1 nhà HA8, khu giảng đường Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

- Cơ sở Nam Định: Nơi giải quyết thủ tục sinh viên - Tầng 1 nhà NA2, Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 353, Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định. 

- Điện thoại: 02436331854; Hotline: 0962698288 

- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn 

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

 
Nơi gửi: 
-  Website trường;                
- Các đơn vị trong và ngoài trường; 

- Các phương tiện thông tin đại chúng;  

- Lưu VT, TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

 
 

 

( đã  ký) 

 

 

TS Trần Hoàng Long 
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