
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG - HẢI DƯƠNG HỌC 

Chương trình cung cấp các kiến thức trọng tâm về khoa học môi trường (sinh thái 
học, hóa học nước môi trường, khoa học đất, hải dương học và thủy học), giúp sinh 
viên thông thạo các phương pháp nghiên cứu môi trường và hiểu các quá trình hóa 
học để đánh giá ảnh hưởng môi trường như ô nhiễm nước, đất và không khí.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại 
USTH hoặc các trường đại học trong và 
ngoài nước
- Nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực:
   • Biến đổi khí hậu 
   • Đánh giá tác động môi trường
   • Hóa học xanh ứng dụng vào ngành 
      công nghiệp hóa học
   • Quản lý và xử lý chất lượng nước và không khí
   • Tái chế và xử lý đất và rác thải
   • Phát triển bền vững

CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG Y DƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại USTH 
hoặc các trường đại học trong và ngoài nước
- Nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực:
   • Công nghệ sinh học phục vụ đời sống
   • Nghiên cứu hàn lâm
   • Giám định chất lượng
   • Nghiên cứu y sinh, Hóa – dược, Nông học, 
      Quản trị Dược học
   • Công nghệ Dược phẩm
   • Công nghệ thực phẩm
   • Công nghệ bảo quản sau thu hoạch...

Trực tiếp phục vụ và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người, Công nghệ Sinh 
học đang có những bước phát triển vô cùng vững chắc với những thành công rực rỡ. 
Để bắt kịp với những cơ hội phát triển mang tính toàn cầu hiện nay, USTH đã và đang 
phát triển chương trình Cử nhân ngành Công nghệ Sinh học Nông Y Dược chất 
lượng cao.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội- USTH (còn gọi là Trường Đại học Việt Pháp) 
được thành lập theo Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp năm 2009. Trường 
được xây dựng theo mô hình Đại học tiên tiến nhằm cung cấp nguồn nhân lực Khoa học và 
Công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam. Trường được hỗ trợ bởi liên minh hơn 40 trường 
Đại học và Viện nghiên cứu của Pháp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

(TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT PHÁP)

Đào tạo theo mô hình Châu 
Âu với chương trình đạt chuẩn 
quốc tế 

Ngôn ngữ Đào tạo bằng 
Tiếng Anh, chương trình bổ 
trợ từ 3 tháng - 1 năm

Nhiều cơ hội thực tập tốt 
nghiệp tại nước ngoài: Pháp, 
Mỹ, Hàn Quốc...

Môi trường học tập năng 
động, phát huy niềm đam 
mê khoa học 

Tham gia dự án Nghiên cứu 
cùng giảng viên trong quá 
trình học

Hợp tác với Airbus và 
Vietnam Airlines đào tạo 
ngành Kỹ thuật Hàng không 



VŨ TRỤ VÀ ỨNG DỤNG

USTH là trường đại học tiên phong tại Việt Nam trong đào tạo ngành  Vũ trụ và Ứng 
dụng với các hướng Viễn thám và mô phỏng; Vật lý học thiên văn và Công nghệ Vệ 
tinh. Chương trình cung cấp kiến thức chuyên môn giá trị về thiết kế và phân tích hoạt 
động các thiết bị không gian – vệ tinh, điều khiển quỹ đạo bay và xử lý tín hiệu từ vệ 
tinh, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), các công cụ phân tích, đánh giá và dự 
báo thảm họa thiên nhiên và môi trường.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Tiếp tục học tập chương trình Thạc sĩ tại USTH, 
các trường Đại học ở nước ngoài hoặc làm việc 
trong các lĩnh vực:
• Vũ trụ, các công nghệ Vệ tinh
• Động lực học thiên thể: hệ thống con
của tàu Vũ trụ/Vệ tinh
• Viễn thám/ Kỹ thuật GIS: Kỹ thuật xử lý dữ liệu trái 
đất và Vũ trụ /kỹ thuật phân
tích/giám sát
• Khí tượng học, Khoa học Khí quyển
• Vật lý không gian: Thiên văn học, vật lý thiên văn.

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ

Nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phụ trách hoạt động hiệu 
quả, đúng tính năng của các trang thiết bị y tế hiện đại là vô cùng cần thiết. Sinh viên 
tốt nghiệp ngành Khoa học và Công nghệ Y tế của USTH có đầy đủ các kỹ năng để 
làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn về vận hành trang thiết bị y tế, sử dụng các 
trang thiết bị nghiên cứu, chẩn đoán, khám, chữa bệnh.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại 
USTH hoặc các trường đại học trong và 
ngoài nước
- Làm việc tại các vị trí:
   • Cán bộ kỹ thuật tại các bệnh viên
   • Chuyên viên tư vấn tại các công ty về 
      trang thiết bị y tế
   • Nghiên cứu viên tại phòng thí nghiệm Y Khoa
   • Chuyên viên về thiết bị y tế tại các cơ quan nhà 
      nước cũng như các tổ chức phi chính phủ 
      tại Việt Nam và trên thế giới.

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại 
USTH hoặc các trường đại học trong và ngoài 
nước
- Làm việc tại các lĩnh vực:
   • Phát triển kỹ thuật chế biến thực phẩm, công 
      nghệ thực phẩm, quản trị đổi mới công nghệ  
      thực phẩm
   • Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm tại 
     các nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm,    
     viện nghiên cứu thực phẩm, các công ty thực 
     phẩm trong nước và quốc tế.

Chương trình được thiết kế hiện đại, bao gồm các môn học cập nhật các công nghệ 
tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, được thiết kế với mục tiêu tăng giá 
trị các sản phẩm nông nghiệp chiến lược của Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình 
có một số lượng lớn các giờ thực hành, cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết 
để có khả năng làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại USTH 
hoặc các trường đại học trong và ngoài nước
- Nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực:
   • Công nghệ phần mềm và lập trình cho các nền tảng 
      web và điện thoại di động
   • Phân tích và quản lý hệ thống
   • Xử lý và phát triển dữ liệu đa phương tiện.

CNTT&TT được coi là ngành khoa học của tương lai, sự phát triển của công nghệ sẽ 
gắn liền với xu hướng phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chương 
trình đào tạo CNTT&TT tại USTH đào tạo hai chuyên ngành Công nghệ phần mềm 
và Khoa học máy tính.  Chương trình tập trung vào nghiên cứu ứng dụng và công 
nghệ mới trong CNTT&TT. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về tin học và quản lý hệ thống,  những kiến thức chuyên ngành về hệ 
thốngthông tin, cơ sở dữ liệu nâng cao và khả năng quản lý dự án.



KĨ THUẬT HÀNG KHÔNG 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
• Chuyên gia kỹ thuật hàng không làm việc tại 
các công ty kĩ thuật hàng không Việt Nam và 
thế giới: Vietjet Air, Jetstar Airways…
• Cơ hội chuyển tiếp trình độ thạc sĩ quản lý vận 
tải hàng không tại USTH và Đại học Hàng 
không dân dụng Quốc gia Pháp (ENAC) để trở 
thành nhân sự quản lý cấp cao của các hãng 
hàng không.

Chương trình được thiết kế dựa trên sự hợp tác toàn diện và chặt chẽ với Tổng công 
ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay 
(VAECO), Viện Vũ trụ hàng không (IAS), Tập đoàn Hàng không Airbus và Đại học 
Hàng không dân dụng Quốc gia Pháp (ENAC) nhằm đào tạo đội ngũ các chuyên gia 
kỹ thuật có trình độ cao trong lĩnh vực kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng máy bay. 

HÓA HỌC

Chương trình được xây dựng với mục đích nuôi dưỡng một thế hệ mới các nhà Hoá 
học trẻ Việt Nam có khả năng đóng góp những giá trị toàn cầu. Chương trình được 
xây dựng theo chuẩn của Hội Hoá học Mỹ và được giảng dạy bởi các nhà khoa học 
năng động người Việt Nam đang làm việc trong nước và quốc tế. Sinh viên được trang 
bị các kiến thức cơ bản, chọn lọc, hiện đại nhất của khoa học hoá học và được thực 
hành với các trang thiết bị nghiên cứu, công nghiệp hiện đại.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại USTH 
hoặc các trường đại học trong và ngoài nước
- Làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, 
các tập đoàn, công ty liên quan đến lĩnh vực: 
sản xuất và cung cấp sản phẩm chăm sóc sức 
khoẻ, dược phẩm, chất tẩy rửa, thuốc bảo vệ 
thực vật, xử lí môi trường với các vị trí như: 
chuyên viên phát triển sản phẩm, kiểm định 
chất lượng, chuyên gia phân tích, chuyên gia 
dây chuyền sản xuất...

KHOA HỌC VẬT LIỆU TIÊN TIẾN 
& CÔNG NGHỆ NANO

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại USTH 
hoặc các trường đại học trong và ngoài nước
- Nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực:
   • Năng lượng (sản xuất pin mặt trời, pin và ắc qui,                                                                                               
       đèn LED)
   • Chăm sóc sức khoẻ (sản xuất dược phẩm,
      thực phẩm chức năng, mĩ phẩm)
   • Môi trường (vật liệu lọc nước, phát triển kit phân                                      
      tích nhanh chất độc trong thực phẩm, điện tử,  
      composites, mực in thông minh...)
   • Trợ lí/ kĩ sư nghiên cứu phát triển sản phẩm, phân 
      tích chất lượng sản phẩm, các vị trí quản trị trong 
      dây chuyền sản xuất, giới thiệu sản phẩm...
 

Chương trình cung cấp cho sinh viên  nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học vật 
liệu và công nghệ nano, gồm kiến thức từ cấu trúc vật liệu, các phương pháp chế tạo 
vật liệu cấu trúc nano, các phương pháp đang được sử dụng để xác định cấu trúc và 
tính chất của vật liệu.

NĂNG LƯỢNG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 
Sinh viên tốt nghiệp ngành có thể làm trong các tổ 
chức liên quan tới quản lý, sản xuất và sử dụng 
năng lượng, đặc biệt là điện năng, có khả năng 
thiết kế và ứng dụng các công nghệ, thiết bị trong 
việc điều khiển, quản lý, giám sát các hệ thống 
năng lượng. Cụ thể:
• Các nhà máy điện, các công ty truyền tải và phân 
   phối điện 
• Các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp hệ thống điện, 
   hệ thống năng lượng tái tạo
• Các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sử   
   dụng năng lượng 

Chương trình phù hợp với các sinh viên có kiến thức tốt về Vật lý và mong muốn tìm 
hiểu sâu hơn về tiềm năng của các công nghệ mới trong lĩnh vực Năng lượng. 
Sinh viên hiểu biết vững chắc về lĩnh vực năng lượng và có đầy đủ kỹ năng trong việc 
thúc đẩy, thiết kế và triển khai các giải pháp năng lượng bền vững, các ngành nghề 
trong lĩnh vực năng lượng truyền thống cũng như lĩnh vực năng lượng tái tạo.



VẬT LÝ KĨ THUẬT VÀ ĐIỆN TỬ

Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về Vật lý từ lý thuyết tới thực nghiệm, 
nắm được bản chất vật lý quy định sự vận động của các hệ thống, thiết bị và linh kiện 
điện tử, quang học... Chương trình cho sinh viên các lựa chọn chuyên ngành về (i) Vật 
lý tính toán, (ii) Bán dẫn và vi điện tử, (iii) Quang học và quang tử, (iv) Vật lý nano.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại 
USTH hoặc các trường đại học trong và ngoài 
nước
- Làm việc trong các lĩnh vực: 
   • Thiết bị, mạch và linh kiện điện tử và các linh 
      kiện bán dẫn vi điện tử như công nghiệp điện      
      tử, công nghiệp chế tạo pin mặt trời, đèn LED, 
      công nghiệp ô tô điện...
   • Thiết kế và ứng dụng các vi mạch tích hợp
   • Thiết bị phân tích quang phổ, quang học không 
      phá huỷ, kiểm tra và giám định vật liệu
   • Mô phỏng hiện tượng vật lý cơ bản cũng như 
      phân tích và xử lý dữ liệu
   • Vật lý nano hiện đại: linh kiện điện tử, quang tử    
      và quang điện tử thấp chiều, linh kiện spin điện   
      tử, linh kiện vi lưu…

AN TOÀN THÔNG TIN

Chương trình được mở ra nhằm giảng dạy cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng 
về bảo mật thông tin và an ninh mạng. Trong đó, chương trình cung cấp từ các kiến 
thức nền tảng như: toán rời rạc, toán cao cấp, các ngôn ngữ lập trình, cho tới các kiến 
thức nâng cao liên quan chặt chẽ với ngành công nghệ thông tin như mạng, website, 
hệ thống, máy chủ, bảo mật, mã hóa...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại 
USTH hoặc các trường đại học trong và ngoài 
nước
- Làm việc trong các công ty an ninh, các 
nhà cung cấp các giải pháp an ninh, dịch vụ 
an ninh cho các ngân hàng, công ty truyền 
thông, các viện nghiên cứu tại các vị trí:
   • Quản trị nội dung, quản trị website, quản trị dữ liệu, 
      bảo mật thông tin, coder phần mềm ứng dụng        
      hoặc website, bảo mật dữ liệu hệ thống 
   • Chuyên viên phân tích đánh giá an toàn thông tin
   • Chuyên viên xử lý, phân tích lỗi về bảo mật mạng….

TOÁN ỨNG DỤNG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại USTH, 
hoặc chương trình Cao học quốc tế, Trung tâm 
UNESCO thuộc Viện Toán học. 
- Tiếp tục học Thạc sĩ tại nước ngoài (Sinh viên 
được tiếp cận nhiều chương trình học bổng thạc 
sĩ ở châu Âu, Mĩ và châu Á)
- Làm việc trong các lĩnh vực như:
   • Ngân hàng và bảo hiểm
   • Viễn thông
   • Kĩ sư phần mềm
   • Khởi nghiệp công nghệ,…
    

Chương trình dành cho sinh viên đam mê môn Toán trong nhiều lĩnh vực như Khoa 
học Tính toán (Cơ học chất lỏng, Khoa học vật liệu và Toán sinh,…), xử lý tín hiệu và 
xử lý hình ảnh, Công nghệ thông tin truyền thông và Toán Tài chính. Chương trình 
mang lại cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc về toán và những kỹ năng máy 
tính cần thiết cho việc ứng dụng toán học trong các lĩnh vực đa dạng. Hoàn thành 
chương trình học sẽ mang lại cho sinh viên nhiều lựa chọn công việc tại các viện 
nghiên cứu cũng như trong công nghiệp.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

LIÊN HỆ
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
(Trường Đại học Việt Pháp)

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội                     

Điện thoại: 08 88 55 77 48/ 024 37 91 77 48

Email: admission@usth.edu.vn                                                

Website: www.usth.edu.vn

FB: fb/usth.edu.vn 

BẮT ĐẦU 
TUYỂN SINH 
TỪ THÁNG 
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12
Đăng kí theo

cổng thông tin 
tuyển sinh của 

Bộ GDĐT
(Mã trường: KCN)

Nộp hồ sơ
trực tiếp tại USTH
hoặc online
(khuyến khích)

HÌNH THỨC TUYỂN SINH
LINH HOẠT

75%
80%

SINH VIÊN THỰC TẬP 
TỐT NGHIỆP TẠI
NƯỚC NGOÀI

GIẢNG VIÊN QUỐC TẾ
ĐẾN TỪ CÁC NƯỚC 
PHÁP, MỸ, HÀN QUỐC, 
ĐỨC, NHẬT BẢN,...


