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------------------  
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Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
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Số: 39 /ĐHBK-CK  
TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015 

 
 

QUY ĐỊNH 
V/v: Phân ngành và chuyên ngành cho sinh viên khoa Cơ khí từ Khóa 2014 

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ khí quy định việc phân ngành và chuyên ngành cho sinh 

viên Khoa Cơ khí như sau: 

Điều 1: Đối tượng được phân ngành / chuyên ngành 

 

 
KỸ THUẬT NHIỆT

 

 
KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

 
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

 

 
KỸ THUẬT 

NHIỆT LẠNH
 

 
KỸ THUẬT CHẾ TẠO

 

 
KỸ THUẬT THIẾT KẾ

 
  

KT MÁY XÂY DỰNG 
& NÂNG CHUYỂN

 

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
CÔNG NGHIỆP

 
CÔNG NGHỆ MAY

 Ngành học

Chuyên ngành

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬTên nhóm ngành tuyển sinh

KHOA CƠ KHÍ

 
KỸ THUẬT DỆT

 

DỆT - MAY

 
KỸ THUẬT HỆ THỐNG 

CÔNG NGHIỆP 
 
 

KỸ THUẬT VÀ QUẢN 
TRỊ LOGISTIC

 

 
KỸ THUẬT DỆT

 

 
KỸ THUẬT HÓA DỆT

 

 
CÔNG NGHỆ MAY

 
 

CÔNG NGHỆ THIẾT 
KẾ THỜI TRANG

 

 
CƠ ĐIỆN TỬ

 

 

Đối tượng được phân ngành và chuyên ngành là sinh viên khoa Cơ khí thuộc các 

nhóm ngành tuyển sinh: Cơ khí – Cơ điện tử và Dệt - May.  

Điều 2: Thời điểm phân ngành / chuyên ngành   

Khoa sẽ tiến hành phân chuyên ngành vào tháng 8 hàng năm, cụ thể thời gian 

như sau: 

- Thời gian thông báo điểm phân ngành và phản hồi: tuần 1 tháng 8 

- Thời gian phân ngành, thông báo kết quả và phản hồi: tuần 2 tháng 8  

Điều 3: Chỉ tiêu phân ngành /chuyên ngành   

Chỉ tiêu phân cho từng chuyên ngành sẽ được Ban chủ nhiệm Khoa cùng với Bộ 

môn quyết định tùy theo tình hình cụ thể (số lượng cán bộ của đơn vị) của từng năm 

học. 
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Điều 4: Điểm phân ngành /chuyên ngành   

Điểm phân chuyên ngành của sinh viên được tính như sau: 

ĐPCN = ĐTBTL × N + ĐTS 
Trong đó: 

• ĐPCN: điểm phân ngành dùng xếp thứ tự ưu tiên 

• ĐTBTL: điểm trung bình tích lũy của học kì I và học kì II 

• N: tổng số môn học ở học kì I và II (theo niên giám khóa học) 

• ĐTS: điểm tuyển sinh đầu vào 

Điều 5: Cách thức phân ngành /chuyên ngành   

- Khoa Cơ khí sẽ tập trung sinh viên lại để phân chuyên ngành (thời gian và địa 

điểm sẽ có trên thông báo phân chuyên ngành). 

- Sinh viên sẽ nghe giới thiệu ngành nghề, giới thiệu về bộ môn. 

- Sinh viên được sắp thứ tự ưu tiên dựa vào ĐPCN. Mỗi sinh viên được chọn 

ngành và chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Việc lựa chọn này 

kết thúc khi hết chỉ tiêu. 

- Sinh viên nào không tham dự buổi phân ngành sẽ được BCN Khoa phân bổ 

về các ngành và chuyên ngành thiếu chỉ tiêu thuộc cùng nhóm ngành tuyển 

sinh. 

Điều 6: Hình thức thông báo   

Sinh viên có trách nhiệm phải xem thông báo trên bảng thông báo của Khoa dán 

ở bản tin B11 và trên website của Khoa (http://www.fme.hcmut.edu.vn).  

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT (GVK). 

KT.TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ 
PHÓ TRƯỞNG KHOA 
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