H C VI N K THU T QUÂN S
( Đ I H C K THU T LÊ QUÝ ĐỌN )

Thông tin chi ti t v H c vi n và kǶ thi tuy n sinh nĕm 2015 thí sinh xem t i website:
http://www.mta.edu.vn
H C VI N K THU T QUÂN S là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,
trường đại học kỹ thuật đa ngành, đa lĩnh vực thuộc hệ thống các trường đại học của Nhà nước, là m t
trong 16 tr ng đ i h c tr ng đi m qu c gia.
ĐÀO T O Đ I H C BAO G M:
H k s Quân s : Đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, học viên được
bao cấp toàn bộ, sau khi tốt nghiệp được Bộ Quốc phòng phân công công tác.
H k s Dân s : Được đào tạo chính qui theo nhiều ngành thuộc các lĩnh vực Điện Điện tử, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, Điện tử y sinh, Kỹ thuật cơ khí (Chế tạo
máy, Kỹ thuật ô tô), Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật Cơ điện tử, Công
nghệ hoá học… Tổ chức đào tạo và quản lý như các trường đại học công lập trong cả nước.

Thiếu tướng, GS. TSKH,
Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện
phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học
2014 – 2015

CH
NG TRÌNH ĐÀO T O thường xuyên được cập nhật, đổi mới đảm bảo tính định hướng
nghề nghiệp, chuyên sâu và theo kịp trình độ chung, đáp ứng yêu cầu xã hội, cũng như yêu cầu của phương thức
đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Học viện có thể tham gia các chương trình đào tạo
chuyên sâu hoặc nâng cao ở các trường đại học trong và ngoài nước.
Đ I NGŨ GI NG VIÊN giầu kinh nghiệm, được đào tạo tại các trường đại học uy tín trong
nước và quốc tế, trên 80% có trình độ sau đại học, trong đó trên 40% là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học,
tiến sĩ.
LIÊN K T ĐÀO T O với nhiều trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Học sinh
giỏi các trường THPT đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học vào Học viện có nhiều cơ hội được cử
đi du học tại Nga, Đức, Nhật, Trung Quốc, CH Sec… hoặc theo học chương trình đào tạo tiên tiến liên kết
với một số trường đại học hàng đầu của Liên bang Nga...
LÀ TRUNG TÂM NGHIÊN C U KHOA H C mạnh, có nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị
khoa học và thực tiễn cao, giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ phục
vụ quốc phòng an ninh và kinh tế xã hội: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật các công trình đặc
biệt, Công nghệ thông tin, Công nghệ mô phỏng…
Là một trong những trường đại học đầu tiên tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong
các kỳ thi OLYMPIC SINH VIÊN tổ chức hàng năm: Học viện đạt tổng cộng 609 giải, trong đó: 04
giải đặc biệt, 78 giải nhất, 135 giải nhì, 199 giải ba và 193 giải khuyến khích.
Tuổi trẻ Học viện đã tham gia và đạt hàng trăm giải thưởng nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC và Huy chương vàng “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học”
của Trung ương Đoàn. Đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi sáng tạo ROBOCON, ROBOCON Tech
Show.
H TH NG C S V T CH T - Giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, khu giáo dục
thể chất, các trang thiết bị dạy học hiện đại phù hợp với chương trình đào tạo Học viện đang áp dụng. Thư
viện có hệ thống cơ sở vật chất và trang bị thông tin đồng bộ gồm các phòng đọc, phòng tra cứu Internet.
Hệ thống thư viện điện tử với cơ sở dữ liệu nhiều giáo trình, tài liệu, máy chủ và máy trạm khai thác dữ
liệu trực tuyến trên Internet…

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ
viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BQP
thăm và làm việc với Học viện

Giám đốc Học viện trao Bằng tốt nghiệp
cho học viên KS quân sự

Học viên, sinh viên với hoạt động
nghiên cứu khoa học

THÔNG TIN Kǵ THI TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG NĔM 2015

Năm 2015, Học viện thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi
Trung học phổ thông quốc gia.
Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 069 698 262
Thí sinh đăng ký xét tuyển(ĐKXT) đào tạo
Kỹ sư quân sự cần làm 02 bước sau.
- Bước 1: Làm hồ sơ đăng ký sơ tuyển tại
Ban chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi đăng
ký hộ khẩu thường trú khoảng từ 01/3/2015
đến 15/4/2015.
- Bước 2:Nộp hồ sơ ĐKXT theo qui định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Học viện chỉ
xét tuyển các thí sinh đã thực hiện làm hồ sơ
sơ tuyển tại bước 1).
- Tổ hợp môn xét tuyển gồm: Toán, Vật lý,
Hóa học và Toán, Vật lý, tiếng Anh.

Ông Stephen Smith - Bộ trưởng BQP
Australia thăm và trao đổi hợp tác
đào tạo với Học viện

Thí sinh ĐKXT đào tạo Kỹ sư dân sự làm thủ tục đăng ký theo qui định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo. Các ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển gồm:
Ngành

Tổ hợp môn
xét tuyển

Công nghệ thông tin
Kỹ thuật phần mềm
Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Truyền thông và mạng
máy tính
Kỹ thuật điều khiển và Tự
động hóa (KTĐK&TĐH và
Điện tử y sinh)

Toán, Vật lý,
Hóa học và
Toán, Vật lý,
tiếng Anh

Ngành

Tổ hợp môn xét
tuyển

Điện, điện tử
Kỹ thuật cơ khí (Chế tạo
máy, Kỹ thuật ô tô)
Kỹ thuật Cơ điện tử
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông

Toán, Vật
Hóa học
Toán, Vật
tiếng Anh

Công nghệ hóa học

Toán, Vật lý,
Hóa học và
Toán, Hóa học,
tiếng Anh

lý,
và
lý,

Thí sinh ĐKXT đào tạo Cử nhân Cao đẳng làm thủ tục đăng ký theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngành đào tạo và Tổ
hợp môn xét tuyển gồm:
Ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Công nghệ Thông tin
Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Công nghệ Thông tin chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự
HVKTQS - APTECH
động hoá
Công nghệ Kỹ thuật điện tử
Sự khác nhau giữa đào tạo kỹ sư quân sự và đào tạo kỹ sư dân sự.
H ăk ăs ăquơnăs đào tạo kỹ sư phục vụ trong quân đội. Học viên đào
tạo hệ kỹ sư quân sự được bảo đảm mọi mặt trong sinh hoạt và học tập,
được Bộ Quốc phòng phân công ngành học, nơi công tác khi tốt
nghiệp ra trường.

Toán, Vật lý, Hoá học và
Toán, Vật lý, tiếng Anh

H ăk ăs ădơnăs đào tạo kỹ sư cho nền kinh tế quốc dân phục vụ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sinh viên dân sự được hưởng mọi
quyền lợi, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và đóng học phí theo qui định
chung của Nhà nước đối với sinh viên các trường đại học công lập.

Chế độ, quyền lợi của sinh viên hệ dân sự:
Đào tạo theo chỉ tiêu phân công của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, có quyền lợi,
nghĩa vụ và trách nhiệm như sinh viên các trường đại học công lập trên cả nước. Giáo viên
chủ nhiệm là giáo viên thuộc khoa chuyên ngành được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ
quản lý sinh viên trong học tập và sinh hoạt. Mọi thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của
sinh viên định kỳ được Nhà trường trao đổi trực tiếp với gia đình sinh viên. Đây là hình thức
quản lý nhằm tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và Nhà trường trong giáo dục,
quản lý toàn diện sinh viên.
Sinh viên năm thứ nhất và một số sinh viên diện chính sách được ưu tiên bố trí ở
nội trú trong Ký túc xá.
Bể bơi phục vụ các môn học giáo dục
thể chất cho học viên, sinh viên

Điểm trúng tuyển hệ đào tạo đại học (kỹ sư quân sự và kỹ sư dân sự) năm 2011, 2012, 2013 và 2014
- Đi m trúng tuy n h đƠo t o k s quân s :
Đ iăt ợngă

Nĕmă2011ăăăăNĕmă2012ăăăăăNĕmă2013ăăăăăăăNĕmă2014

Nam thanh niên hộ khẩu miền Bắc

18.5

19.5

25.0

25.0

Nam thanh niên hộ khẩu miền Nam

16.0

16.5

22.0

23.0

Nữ thanh niên hộ khẩu miền Bắc

22.5

24.5

27.0

27.5

Nữ thanh niên hộ khẩu miền Nam

19.5

20.5

25.0

26.0

Ký túc xá Học viên đào tạo kỹ sư quân sự

- Đi m trúng tuy n h đƠo t o k s dân s :
Nĕm 2012
NV1 NV2
17.5
17.5

Nĕm 2013
NV1
NV2
22.0
22.0

Nĕm 2014
NV1 NV2
19.5
22.5

16.5

16.5

21.0

21.0

17.5

21.5

15.5

15.5

21.0

21.0

18.5

22.0

Điện tử y sinh

15.0

15.0

18.0

18.0

15.0

19.5

Chế tạo máy

15.5

15.5

18.0

18.0

15.0

19.0

14.5

14.5

18.0

18.0

15.0

20.0

15.0

15.0

19.0

19.0

15.0

19.5

16.0

16.0

21.0

21.0

15.0

18.5

15.5

15.5

21.0

21.0

15.0

15.0

17.0

17.0

15.0

19.0

Chuyên ngành
Công nghệ Thông tin

Nĕm 2011
NV1 NV2
16.0
18.0

Điện tử viễn thông
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Kỹ thuật ô tô

15.0

14.5

17.0

16.5

Kỹ thuật Cơ điện tử
Xây dựng Dân dụng
Xây dựng Cầu đường
Công nghệ Hóa học

17.0

19.0

Ký túc xá sinh viên đào tạo kỹ sư dân sự

Cơ hội việc làm đối với sinh viên dân sự tốt nghiệp ra trường
Hàng nĕm, H c vi n tổ ch c h i ngh H ớng nghi p cho sinh viên nh m t o đi u
ki n đ các em có c h i tìm hi u môi tr ng làm vi c c a các doanh nghi p
lớn. Tính đ n nĕm 2014, đư có 8 khoá sinh viên đ ợc đƠo t o theo 10 chuyên ngành
t t nghi p ra tr ng, với gần 93% các em có vi c làm t i các c quan, đ n v , doanh
nghi p khác nhau, trong đó có các công ty lớn nh FPT, Viettel, Tổng công ty xây d ng Tr ng S n,
Công ty đi n tử Sam sung - Vina... Các k s t t nghi p t i H c vi n đ ợc đánh giá cao v trình đ
chuyên môn, b n lĩnh công tác và ý th c tổ ch c k lu t.

Trong các kỳ thi những năm trước, Học
viện luôn đảm bảo xe đưa đón thí sinh từ nơi ở
đến các điểm thi

