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THÔNG BÁO  
V/v sơ tuyển đợt 4 Chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm  

 

Với mục đích tìm kiếm những ứng viên mới, tiềm năng tham gia vào chương trình Kỹ 

sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm khóa tuyển sinh năm 2020 và 2021, Khoa Công 

nghệ thực phẩm tiến hành tiếp nhận hồ sơ tham dự chương trình, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng 

Sinh viên các lớp 11DHTP, 12DHTP và 12DHDB có điểm trung bình tích lũy tính đến 

HK1 năm học 2021 – 2022 từ 7,0/10,0 trở lên, có khả năng theo học một số học phần 

chuyên ngành/cơ sở ngành bằng tiếng Anh, mong muốn theo học chương trình Kỹ sư 

trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm. 

2. Hồ sơ ứng tuyển  

- 01 đơn xin tham gia ứng tuyển Chương trình Trọng điểm ngành Công nghệ thực 

phẩm (tự soạn thảo) 

- 01 CV giới thiệu về bản thân  

- 01 bản chụp bảng điểm tích lũy  

- Văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)  

3. Phương thức và thời hạn nộp hồ sơ  

- Sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ vào đường link đính kèm. Các hồ sơ ứng tuyển 

được xếp theo thứ tự và nén thành 01 file đặt tên MSSV.rar hoặc MSSV.zip   

- Link đính kèm: https://forms.gle/o9c2wHpX5KGMrXjV6  

- Thời gian nộp hồ sơ: trước 09h00 ngày 20/8/2022  

4. Những điểm cần lưu ý  

- Sau khi nhận hồ sơ, Khoa Công nghệ thực phẩm tiến hành sơ tuyển. Các hồ sơ đạt 

sẽ tiến hành phỏng vấn trực tuyến.  

- Thời gian phỏng vấn trực tuyến dự kiến trong khoảng từ ngày 28/8/2022 đến 

30/8/2022. Thời gian phỏng vấn chính thức sẽ được công bố trước 16h00 ngày 

28/8/2022. 

https://forms.gle/o9c2wHpX5KGMrXjV6


- Kết quả cuối cùng được thông báo chậm nhất 07 ngày kể từ ngày phỏng vấn.  

- Các sinh viên được chấp nhận sẽ bắt đầu tham gia học chương trình Trọng điểm 

ngành Công nghệ thực phẩm từ HK1 năm học 2022 – 2023.   

- Khi tham gia chương trình này, sinh viên được tạo điều kiện để phát huy một số kỹ 

năng cần thiết và nâng cao trình độ tiếng Anh. Vì vậy, sinh viên bắt buộc phải theo 

học một số học phần bằng tiếng Anh theo kế hoạch đào tạo của Khoa CNTP . 

Đồng thời, sinh viên phải đảm bảo duy trì kết quả học tập trung bình mỗi năm học 

từ 7,0/10,0 trở lên và tham gia đầy đủ các hoạt động/chương trình do Khoa CNTP 

tổ chức.  

Trên đây là thông báo về việc sơ tuyển chương trình Kỹ sư Trọng điểm ngành Công 

nghệ thực phẩm đợt 4, ứng viên có các thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ thầy Trần 

Chí Hải qua email: haitc@fst.edu.vn hoặc số điện thoại 0934.015.709.  

Trân trọng./.  

                                                                        TRƯỞNG KHOA  
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