BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 374/ĐHXD-ĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2017
và kế hoạch nhập học cho sinh viên khóa 62 (niên khóa 2017 - 2022)
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo
viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác
định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;
Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, Trường Đại học
Xây dựng thông báo:
1. Cách xác định điểm xét tuyển:
1.1. Đối với tổ hợp môn xét tuyển có 2 môn thi chính (Ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị)
ĐX =

(Môn 1 x 2) + Môn 2 + (Môn 3 x 2)
5

x 3 + Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)

1.2. Đối với tổ hợp môn xét tuyển có 1 môn thi chính (Các ngành, chuyên ngành còn lại)
ĐX =

(Môn 1 x 2) + Môn 2 + Môn 3

x 3 + Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)
4
2. Tiêu chí phụ: Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách, nhà trường xét
tuyển theo thứ tự ưu tiên: 1. Tổng điểm gốc của tổ hợp chưa làm tròn và điểm ưu tiên; 2. Điểm môn Toán; 3.
Điểm môn Vật lý (đối với các tổ hợp A00, A01 và D29) hoặc Vẽ Mỹ thuật (đối với tổ hợp V00); 4. Thứ tự
nguyện vọng.
(Chi tiết ở phụ lục kèm theo)
3. Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017:
3. 1. Với tổ hợp: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật: (Môn Toán và Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2)
STT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành,
chuyên ngành

Điểm chuẩn

1

Kiến trúc

52580102

17,25

2

Quy hoạch vùng và đô thị

52580105

15,50

3. 2. Với các tổ hợp: Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh/ Tiếng Pháp (môn Toán nhân
hệ số 2)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ngành, chuyên ngành đào tạo
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Xây dựng Cảng - Đường thuỷ
Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện
Tin học xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
(Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)
Cấp thoát nước
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Kỹ thuật Công trình biển
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
Công nghệ thông tin
Máy xây dựng
Cơ giới hoá xây dựng
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
(Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính)
Kinh tế xây dựng
Kinh tế và quản lý đô thị
Kinh tế và quản lý bất động sản

Mã ngành,
chuyên ngành

Điểm chuẩn

52580201_01
52580201_02
52580201_03
52580201_04
52580201_05

23,50
22
15,25
15,50
15,50

52580205_01

18,75

52110104
52510406
52580203
52510105
52480201
52520103_01
52520103_02

15,75
16,50
15,50
16
23,25
15,75
16

52520503_01

15,75

52580301
52580302_01
52580302_02

21
16
14,75

4. Kế hoạch nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 và nhập học:
4. 1. Kế hoạch nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia và trả Giấy báo
nhập học:
Thí sinh trúng tuyển cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 vào
trường xác nhận nguyện vọng học bằng các phương thức: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng hoặc
gửi qua đường Bưu điện bằng chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên:
- Thời gian: Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 07/8/2017.
- Giờ làm việc: Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30.
Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia nộp qua đường bưu điện căn cứ theo thời gian trên dấu
bưu điện (tính đến 17h00 ngày 07/8/2017)
- Địa chỉ nhận tại trường
Tầng 1, Hội trường G3 - Trường Đại học Xây dựng
Số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ nhận qua bưu điện
Tổ Tuyển sinh - Phòng Đào tạo (P.304 nhà A1)
Trường Đại học Xây dựng
Số 55, Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. 2. Kế hoạch nhập học
Trường Đại học Xây dựng tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 62 (niên khóa 2017 - 2022) vào 3
ngày từ 21/8 đến 23/8/2017.
(Danh sách thí sinh trúng tuyển, ngày nhập học và thủ tục nhập học kèm theo)

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS Phạm Duy Hòa

THỐNG KÊ KẾT QUẢ

Sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển cho những ngành, chuyên ngành
có nhiều thí sinh đạt điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách
(Phụ lục kèm theo Thông báo số 374/ĐHXD-ĐT ngày 31/7/2017)
Số
TT

Ngành, chuyên ngành

1

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

2

Hệ thống kỹ thuật trong công trình

3

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
(Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)

4

Công nghệ thông tin

5

Kinh tế xây dựng
(Danh sách gồm 05 ngành, chuyên ngành)

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ được xét Tổng
điểm gốc của tổ hợp chưa
làm tròn và điểm ưu tiên

23,50

≥ 22,65

22

≥ 21,55

18,75

≥ 18,15

23,25

≥ 22,45

21

≥ 20,5

