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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

NĂM 2013 
------ 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) – ĐHQG-HCM thông báo: 

Điểm sàn vào Trường đối với cả 2 khối A và A1 là: 24.5 (đã nhân hệ số 2 Môn Toán). 

1. Điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển nguyện vọng 1 đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 

cho khối A, A1 như sau:  

MÃ 

NGÀNH TÊN NGÀNH 

ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN 

(đã nhân hệ số 2 môn Toán) 

(1) (2) (3) 

D480101 Khoa học máy tính 24.5 

D480102 Mạng máy tính và TT 25.0 

D480103 Kỹ thuật phần mềm 27.5 

D480104 Hệ thống thông tin 24.5 

D480201 Công nghệ Thông tin 24.5 

D520214 Kỹ thuật máy tính 24.5 

Điểm chuẩn dự kiến trên cũng áp dụng cho các thí sinh thi liên thông. 

 

2. Điểm chuẩn dự kiến xét tuyển nguyện vọng phân ngành đối với học sinh phổ thông, khu 

vực 3 cho khối A, A1 như sau:  

MÃ 

NGÀNH TÊN NGÀNH 

ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN 

(đã nhân hệ số 2 môn Toán) 

(1) (2) (3) 

D480101 Khoa học máy tính 24.5 

D480104 Hệ thống thông tin 24.5 

D480201 Công nghệ Thông tin 24.5 

D520214 Kỹ thuật máy tính 24.5 

  
Các thí sinh thi vào (i) ngành Mạng máy tính và TT có điểm từ 24.5 trở lên và thấp 

hơn 25 hoặc (ii) ngành Kỹ thuật Phần mềm có điểm thi từ 24.5 trở lên và thấp hơn 27.5 thì 

sẽ được xét tuyển vào các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông 

tin, Kỹ thuật máy tính theo nguyện vọng phân ngành. 



Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học 2013 của Trường với khối A là 2 thí sinh đạt 26.5 điểm 

(chưa nhân hệ số 2 môn Toán và chưa cộng điểm ưu tiên): 

- Vũ Minh Nhật, SBD: QSC.A.1178  (học sinh Trường THPT Thống Nhất A, Trảng 

Bom, Đồng Nai) 

- Mai Bảo Trung, SBD: QSC.A.2690 (học sinh Trường THPT Minh Khai, Đức Thọ,  

Hà Tĩnh) 

Thủ khoa khối A1 là: 

- Trịnh Quốc Vinh, SBD AQS.A1.3506 (học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn 

Khuyến, 136 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình ) đạt tổng điểm 26. 

Trước đó, Trường ĐH CNTT đã công nhận 05 thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh Đại 

học năm 2013 vào Trường ĐH CNTT theo diện tuyển thẳng do đạt từ giải nhất đến giải ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn thi tin học:  

- Nguyễn Cao Thống,  

- Nguyễn Hữu Thanh Cảnh,  

- Võ Cường,  

- Bùi Minh Tuấn, và 

- Nguyễn Hải Minh  

Ngoài ra, Trường ĐH CNTT còn thông báo ưu tiên xét tuyển vào tất cả các ngành đối với 

học sinh đạt giải các môn thi tin học, toán, vật lý, hoá học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia lớp 12 THPT và có kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2013 từ điểm sàn Đại học 

của Bộ trở lên. 

Năm nay, Nhà trường tiếp tục duy trì học bổng tuyển sinh cho những thí sinh có điểm thi 

tuyển vào Trường ≥ 25 điểm (chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên): 

- Thủ khoa, Á khoa kỳ thi tuyển sinh 2013 được nhận học bổng tương đương 100% 

học phí trong suốt thời gian học tại Trường.  

- Những thí sinh có điểm thi tuyển sinh 2013 vào Trường ≥ 25 điểm được nhận học 

bổng tương đương từ 50%-100% học phí năm học 2013-2014. 

(chi tiết xem ở http://tuyensinh.uit.edu.vn ) 

http://tuyensinh.uit.edu.vn/images/vanban/05_TB_BGH_06_03_2013TB_HB_tuyen_sinh_nam_2013.pdf


Đặc biệt, trường ĐH CNTT vẫn tiếp tục cam kết tài trợ bảo hiểm tai nạn trong suốt thời 

gian theo học tại Trường cho toàn bộ thí sinh trúng tuyển và nhập học. 

Trường ĐH CNTT sẽ tuyển sinh các lớp thuộc Chương trình Tiên Tiến, Chương trình Chất 

lượng cao, Chương trình Tài năng theo hình thức xét tuyển. Dự kiến sẽ xét tuyển các thí 

sinh có điểm thi tuyển vào Đại học năm học 2013 khối A, A1 (kể cả thí sinh dự thi vào các 

trường khác) cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn của ngành tương ứng của trường ĐH CNTT. 

Chi tiết: thí sinh có thể theo dõi ở http://tuyensinh.uit.edu.vn và có thể đặt câu hỏi ở 

http://forum.uit.edu.vn 
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