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HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH
VIỄN THÔNG

2.650

* CƠ SỞ PHÍA BẮC
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà
Đông, Hà Nội
ĐT: 04.33528122; 04. 33512252
Fax: 04.33829236

BVH

1.850

Các ngành đào tạo đại học:

BVH

1.350

- Kĩ thuật điện tử, truyền thông

101

A

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

102

A

- Công nghệ thông tin

104

A

- Quản trị kinh doanh

401

A, D1

- Kế toán

402

A, D1

Các ngành đào tạo cao đẳng:

BVH

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
* CƠ SỞ PHÍA NAM
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ
BVS
Chí Minh. ĐT: 08. 38297220
Fax: 08. 39105510
Các ngành đào tạo đại học:
BVS
- Kĩ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
Các ngành đào tạo cao đẳng:
BVS
- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
Ngoài các chỉ tiêu đào tạo trên, Học viện còn có:
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150
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I. THÔNG TIN CHUNG
- Tuyển sinh trong cả nước
- Học viện tổ chức thi khối A. Ngày thi và
môn thi theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Học viện không tổ chức thi khối D1 mà
lấy kết quả thi đại học năm 2011 của
những thí sinh dự thi khối D1 ở các trường
đại học trong cả nước (có nguyện vọng 1
vào học tại học viện) theo đề thi chung
của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.
- Hệ Cao đẳng: Học viện không tổ chức
thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi
đại học khối A, D1 theo đề thi chung của
Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét
tuyển của thí sinh.
- Điểm trúng tuyển được xét riêng từng
ngành và từng khối thi. Điểm từ cao
xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
* Mức học phí:
- Đại học: Học viện có 300 chỉ tiêu đóng
học phí theo mức quy định của Nhà nước
đối với sinh viên trường công lập. Số chỉ
tiêu này được xét tuyển theo từng ngành
chung cho cả 2 cơ sở đào tạo và theo thứ
tự điểm từ cao xuống thấp. Cụ thể: Ngành
Kĩ thuật điện tử viễn thông: 85 chỉ tiêu;
Ngành Kĩ thuật điện điện tử: 35 chỉ tiêu;
Ngành Công nghệ thông tin: 100 chỉ tiêu;
Ngành Quản trị kinh doanh: 45 chỉ tiêu;
Ngành Kế toán: 35 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu
còn lại (lấy từ sinh viên có điểm trúng
tuyển cao tiếp theo đến hết chỉ tiêu theo
từng ngành của mỗi Cơ sở đào tạo) đóng
học phí theo mức quy định của Học viện
(mức học phí năm 2011 là 720.000
đ/tháng, đóng 10 tháng/năm).
- Cao đẳng: 512.000 đ/tháng (đóng 10
tháng/năm).
3. Kí túc xá: Cơ sở đào tạo phía Bắc có

III. CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ; CHẤT LƢỢNG CAO VÀ
CÁC CHƢƠNG TRÌNH KHÁC
1. Các chƣơng trình đào tạo quốc tế: Liên kết đào tạo cấp bằng đại học quốc tế
3+1 và 2+2 với các đại học nổi tiếng của Anh Quốc, NewZealand, Úc và Hoa Kỳ về
các lĩnh vực Quản trị tài chính, Kinh doanh quốc tế và Công nghệ thông tin.
2. Chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao: Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng
cao về Công nghệ thông tin (giảng dạy và học tập toàn bộ bằng tiếng Anh) theo
chuẩn ACM của Hoa Kỳ (xét tuyển những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh
đại học chính quy của học viện và có nguyện vọng tham dự chương trình).
3. Đào tạo đại học vừa làm vừa học, Văn bằng hai, Liên thông từ trình độ cao đẳng
lên đại học, Liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng
* Tất cả sinh viên học tại học viện có thành tích học tập tốt sẽ có cơ hội được nhận
các suất học bổng của Tập đoàn BCVT VN (VNPT) và của các Doanh nghiệp Viễn
thông, Công nghệ thông tin cũng như được ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.
* Thông tin chi tiết hơn về tuyển sinh và đào tạo của học viện có thể xem trên trang
thông tin điện tử của học viện tại địa chỉ: www.ptit.edu.vn.

200 chỗ và Cơ sở đào tạo phía Nam có
đầy đủ chỗ cho sinh viên khóa mới.
II. ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ (chỉ đào
tạo tại Cơ sở đào tạo phía Bắc) có 150 chỉ
tiêu đại học, 50 chỉ tiêu cao đẳng nằm
trong tổng chỉ tiêu của Học viện.
- Chi tiết thông tin về tuyển sinh đào tạo
theo địa chỉ thí sinh có thể xem tại trang
thông tin điện tử của Học viện:
www.ptit.edu.vn.

