
 

 

PHỤ LỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHĐN ngày       tháng 7 năm 2022 của ĐHĐN) 
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Mã 
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Chỉ 

tiêu  

dự 

kiến 
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Mã tổ 
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Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn giữa 

các tổ hợp 

 

Ngưỡng ĐBCL  

đầu vào 

1 DDK Kỹ thuật Tàu thủy 7520122 20 
1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Vật lý 
Bằng nhau 

ĐXT >= 18,25 

và không có 

môn nào < 5,00 

2 DDK 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy 
7580202 20 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Vật lý 
Bằng nhau 

ĐXT >= 17,48 

và không có 

môn nào < 5,00 

3 DDK 

Kỹ thuật xây dựng, 

chuyên ngành Kỹ thuật 

và quản lý xây dựng đô 

thị thông minh 

7580201B 10 
1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Vật lý 
Bằng nhau 

ĐXT >= 22,21 

và không có 

môn nào < 5,00 

4 DDK 

Kỹ thuật xây dựng, 

chuyên ngành Mô hình 

thông tin và trí tuệ nhân 

tạo trong xây dựng 

7580201C 10 
1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Vật lý 
Bằng nhau 

ĐXT >= 23,05 

và không có 

môn nào < 5,00 

 

Ghi chú:                      

- Đối với mỗi ngành, Trường chỉ tổ chức đào tạo nếu tổng số thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức (tuyển thẳng, xét tuyển theo phương thức tuyển sinh 

riêng, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022) 

lớn hơn 15. Trường hợp tổng số thí sinh nhỏ hơn 15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức 

tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang;    

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; 

- Điểm môn Tiếng Anh sử dụng trong xét tuyển là điểm ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1).          

                    


