
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

HỆ CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HVKTQS-APTECH VÀ HVKTQS-

ARENA KHÓA HỌC 2015 – 2018. 
 

 
Hình ảnh Khối sinh viên dân sự đang diễu hành qua khán đài 

trong buổi Lễ khai giảng năm học 2014-2015 

 

1. Đối tượng xét tuyển, tổ hợp môn, điểm xét tuyển 

- Thí sinh trên cả nước đã đăng ký và tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do trường 

đại học chủ trì, có kết quả thi các môn xét tuyển đạt trên 1,0 điểm, đã được công nhận tốt 

nghiệp THPT. 

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) và A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh). 

- Điểm xét tuyển từ 12,0 điểm 

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 

3. Thông tin về chương trình 

Hệ đào tạo Cao đẳng Công nghệ thông tin chất lượng cao HVKTQS – APTECH và 

HVKTQS – ARENA là hai loại hình đào tạo kết hợp giữa chương trình đào tạo Cao đẳng CNTT 

với chương trình đào tạo quốc tế: 

Loại hình HVKTQS – APTECH HVKTQS – ARENA 

Tên chương 

trình 

Lập trình viên Quốc Tế APTECH Công nghệ đa phương tiện ARENA 

(Đồ họa máy tính) 

Đối tác liên kết APTECH - ẤN ĐỘ ARENA - ẤN ĐỘ 

Chương trình 

đào tạo 

1) Khối kiến thức theo chương trình 

cao đẳng chính quy CNTT. 

2) Khối kiến thức theo Aptech-Ấn 

Độ: lập trình trong môi trường .NET, 

J2EE, Điện toán đám mây, Hệ quản 

trị CSDL với SQL Server, quy trình 

thực hiện dự án phần mềm eProject. 

1) Khối kiến thức theo chương trình cao 

đẳng chính quy CNTT. 

2) Khối kiến thức theo ARENA - Ấn Độ: 

thiết kế đồ họa, thiết kế Web, thiết kế 

hoạt hình 3D, Illustrator, Adobe 

Photoshop, 3ds Max, Maya,… 

Tốt nghiệp Bằng Cao đẳng CNTT chính quy của 

Học viện Kỹ thuật Quân sự và bằng 

Bằng Cao đẳng CNTT chính quy của Học 

viện Kỹ thuật Quân sự và bằng Advanced 



HDSE lập trình viên quốc tế của 

Aptech-Ấn Độ. 

Diploma in Multimedia (ADIM) của 

ARENA - Ấn Độ. 

      - Thời gian học liên tục 3 năm (06 học kỳ), học theo hình thức tích luỹ tín chỉ.  

4. Cơ hội học liên thông Đại học ngành Công nghệ thông tin 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ điều kiện quy định sẽ được tham gia dự thi liên thông 

lên đại học chính qui tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ chuyển cấp, văn bằng 2) hoặc Đại học 

RMIT (có thể học tại Việt Nam hoặc Úc), Đại học Swinburne (tại Úc hoặc Malaysia) và Đại học 

Oxford Brookes (tại Singapore). 

 

5. Học phí: Sinh viên đóng học phí vào đầu học kỳ (đã bao gồm phí giáo trình). Mỗi kỳ 5 tháng, 

2.590.000đ/tháng. 

Chính sách ưu đãi:  

- Giảm 20% học phí học kỳ đầu tiên (25% với con em cán bộ Quân Đội và bộ đội phục viên). 

- Giảm 20% học phí cho đối tựợng đóng một lần cho cả khóa (25% với con em cán bộ Quân 

Đội và bộ đội phục viên). 

6. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:  

- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi 

- Phiếu đăng ký xét tuyển 

- 01 phong bì dán tem ghi địa chỉ của thí sinh 

- Bản photo học bạ THPT (thí sinh tự chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong học bạ của mình). 

 

7. Thời gian: - Thời gian nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 01/8/2015 đến 17h00 ngày 30/09/2015. 

8. Khai giảng: Tháng 10 năm 2015. 

9. Thông tin chi tiết liên hệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ nhận hồ sơ:  

Bộ phận Liên kết và Đào tạo Quốc tế, Tầng 1- Nhà H9- Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện 

Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt – Bắc Từ Liêm – Hà Nội. 

Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến theo địa chỉ: http://goo.gl/forms/0VEwMjRH21 

Hỗ trợ và tư vấn:  

Điện thoại: 04.66718769, 043.7553119. 

website: http://fit.mta.edu.vn; 

email: caodangaptech@mta.edu.vn. 

 

 

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA 

(Đã ký) 

 

PGS, TS BÙI THU LÂM 

 

http://goo.gl/forms/0VEwMjRH21
http://fit.mta.edu.vn/
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