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1. Giới thiệu về trường Đại học Bách Khoa Milan

- Lịch sử hình thành: Trường Đại học Bách khoa Milan có một bề dày lịch sử lâu đời,

trường được thành lập vào năm 1863 và trải quả hơn hai thế kỷ trường đã có những thành

tựu đáng kể trong lĩnh vực khoa học cũng như thiết kế và kiến trúc, nơi đây đã là cái nôi

sinh ra rất nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu, những nhà quản lý công trình đã làm nên lịch sử
nghiên cứu khoa học của Italia và thế giới

Với các cơ sở ở Milano-Leornardo, Milano-Bovisa, Como, Cremona, Lecco, Mantova và

Piacenza Trường Đại học Bách khoa Milan là một trường Đại học có phòng thí nghiệm

phục vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật tốt nhất trên thế giới.

- Thành tựu
* Các con số:

- 29% kiến trúc sư tại Italia tốt nghiệp từ trường Đại học Bách khoa Milan

- 78% nhà thiết kế tại Italia tốt nghiệp từ trường Đại học Bách khoa Milan

- 19% kỹ sư tại Italia tốt nghiệp từ trường Đại học Bách khoa Milan

* Học viên nước ngoài

- 1200  cử nhân (5%)

- 1100 thạc sĩ (10%)
- 150 tiến sĩ (18%)
* Bảng xếp hạng năm 2010
Theo bảng xếp hạng của QS World University Ranking năm 2010 thì trường Đại học

Bách khoa Milan là trường:

- Xếp thứ nhất tại Italia
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- Xếp thứ 18 ở Châu Âu

- Xếp thứ 63 trên Thế giới

Những cựu học viên nổi tiếng: Enrico Forlanini, Govanni Battista Pirelli, Gio Ponto,

Achille Castiglioni, Giulio Natta (Nobel Prize 1963), Renzo Piano (Pritzker Prize), Aldo

Rossi (Pritzker Prize).

- Các khoa đào tạo: Trường có 16 khoa đào tạo
Khoa học Không gian

Dự án kiến trúc

Kiến trúc và kế hoạch

Công nghệ sinh học (trong đó có công nghệ y sinh)

Hóa học vật liệu và kỹ thuật hóa học “Giulio Natta”
Kỹ thuật điện

Công nghệ thông tin

Năng lượng

Khoa học kỹ thuật xây dựng và môi trường

Cơ sở hạ tầng và khảo sát công trình, môi trường và thủy lực

Thiết kế công nghiệp, nghệ thuật, truyền thông và thời trang

Quản lý kinh tế và công nghiệp

Toán học “ Francesco Brioschi”
Cơ khí
Vật lý kỹ thuật

Kết cấu công trình

Các ngành đào tạo và cơ sở đào tạo cụ thể xem tại phần mục lục I

- Bằng tốt nghiệp
2. Học bổng và học phí

- Học bổng:
Hàng năm trường Đại học Bách khoa Milan có các suất học bổng cho chương trình thạc
sĩ khoa học như sau:

+ Học bổng Platinum (Platinum Scholarship) : Trị giá 10.000 € + học phí (trị giá trên
3.300 €)

+ Học bổng vàng (Golden scholarship) : Trị giá 5.000 € + học phí (trị giá trên 3.300 €)
+ Học bổng bạc (Silver scholarship) : Trị giá 3.300 € tương đương học phí

Học viên nhận học bổng chỉ phải chi trả chi phí quản lý hành chính 150 €
- Học phí
+ Đối với Chương trình Cử nhân: Học phí trong khoảng 800-3.300 € tùy thuộc chương

trình học và thu nhập của từng gia đình học viên

+ Đối với Chương trình Thạc sĩ khoa học: Học phí trung bình tương đương 3.300 €

3. Cách đăng ký

Để đăng ký trực tuyến chương trình học Thạc sĩ khoa học cho kỳ đầu năm học 2012-2013,

các học viên cần phải đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://www.polinternational.polimi.it/why-
and-how/how/prospective-students/requirements-admission-fees-scholarships/master-of-science-
programmes/how-to-apply/academic-year-20122013/

http://www.polinternational.polimi.it/why-
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1. Điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký và upload những tài liệu nhà trường yêu cầu

2. Gửi bằng bưu điện giấy biên nhận đơn dự tuyển và bản dịch bằng tốt nghiệp tới Văn
phòng nhập học quốc tê (International Admissions Office) của nhà trường

Lộ trình đăng ký của khóa học:

Thời gian bắt đầu đăng ký trực tuyến 15 tháng 9 năm 2011
Hạn cuối đăng ký trực tuyến/ ngày cuối cùng
upload các tài liệu hoàn thiện và xác nhận đơn
dự học

15 tháng 12 năm 2011

Hạn cuối gửi chứng nhận ngôn ngữ 1 tháng 3 năm 2012
Thông báo kết quả xét tuyển Tháng 3 năm 2012
Xin Visa Italia Tháng 4/tháng 5 năm 2012
Bắt đầu học Tháng 9/Tháng 10 năm 2012

4. Chỗ ở: Học viên có thể đăng ký chỗ ở trực tuyến qua mạng internet khi truy cập vào

website của nhà trường

Học bổng bao gồm cả chi phí ở
5. Điều kiện đăng ký học chương trình Thạc sĩ  khoa học

- Điểm Trung bình chung học tập: ≥ 7.0

- Ngôn ngữ:

+ Nếu học viên theo học chương trình ngôn ngữ tiếng Anh thì phải đáp ứng yêu cầu sau:

Tiếng Anh

Toefl CBT: 210

Toefl iBT: 78

Toefl PBT: 547

Toeic: 690

Ielts: 6

+ Hoặc theo học chương trình bằng tiếng Italia: Yêu cầu tối thiểu là bằng B1 (theo khung

cơ bản của Châu Âu)

6. Đối tượng tuyển sinh
- Với những học viên đăng ký xét tuyển học bổng Master science: Học viên đã tốt nghiệp

đại học hoặc sắp tốt nghiệp vào tháng 7 (kỳ 1) hoặc tháng 12 (kỳ 2)

- Ngoài ra, trường còn đào tạo hệ cử nhân và tiến sĩ
7. Liên hệ
Để được giải đáp mọi thắc mắc , xin vui lòng liên hệ Đại diện của Trường Đại học Bách

khoa Milan tại Việt Nam

Địa chỉ: Hội Hữu nghị Việt Nam – Italia: Hội Dante Alighiere số nhà 54 ngõ 4 phố
Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
Dante Alighiere là đại diện của Đại học Bách khoa Milan tại Hà Nộii, có trách nhiệm hỗ
trợ đăng ký on line, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, xin visa (khi đã được nhận vào trường) MIỄN

PHÍ. Ngoài ra còn tổ chức các khoá học tiếng Ý lấy bằng B1 cho những bạn định học

bằng tiếng Ý.

Hotline: 0933.39.39.98
Email: polimehanoi@gmail.com
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Hội sẽ tổ chức tư vấn tại chỗ giải đáp mọi thắc mắc, thời gian 18h ngày 15.11.2011
Các bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ sớm

MỤC LỤC I

Các chương trình học bằng tiếng Anh

Ngành học Cử nhân khoa học Cơ sở

Kiến trúc
- Kiến trúc
- Quy hoạch đô thị Leonardo

Ngành học Thạc sĩ khoa học Cơ sở

Kiến trúc

- Kiến trúc
- Quy hoạch đô thị và thiết kế chính sách Leonardo
- Kiến trúc Piacenza

Thiết kế - Thiết kế hệ thống sản phẩm dịch vụ Bovisa

Kỹ thuật

- Kỹ thuật không gian Kỹ thuật không gian
- Kỹ thuật hệ thống máy tính
- Kỹ thuật môi trường và địa tin học
- Quản lý kỹ thuật Como
- Kiến trúc xây dựng
- Xây dựng dân dụng
- Cơ khí Lecco
- Tự động hóa và kỹ thuật điều khiển
- Hệ thống kỹ thuật điện
- Kỹ thuật hệ thống máy tính
- Hóa học vật liệu và công nghệ Nano Leonardo
- Kỹ thuật năng lượng Piacenza

Chương trình đào tạo bằng tiếng Italia

Cử nhân khoa học Thạc sĩ khoa học Cơ sở
Thiết kế truyền thông Thiết kế truyền thông Bovisa
Thiết kế thời trang Thiết kế và kỹ thuật
Thiết kế nội thất Thiết kế thời trang
Thiết kế sản phẩm - lĩnh vực sản phẩm Thiết kế nội thất

Thiết kế sản phẩm mới
Thiết kế tàu và du thuyền

Thiết kế sản phẩm - lĩnh vực nội thất Como
Khoa học không gian Kỹ thuật hàng không Bovisa
Năng lượng kỹ thuật Kỹ thuật năng lượng
Quản lý và kỹ thuật sản xuất Quản lý kỹ thuật
Cơ khí Cơ khí
Kỹ thuật dân dụng và môi trường Como
Kỹ thuật hệ thống máy tính
Kỹ thuật máy tính Cremona
Quản lý và kỹ thuật sản xuất
Kỹ thuật xây dựng/kiến trúc Lecco
Kỹ thuật dân dụng và môi trường
Công nghiệp và kỹ thuật sản xuất
Tự động hóa Tự động hóa Leonardo
Kỹ thuật y sinh (biomedical engineering) Kỹ thuật y sinh (biomedical engineering)
Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật hóa học Quản lý công trình
Kỹ thuật dân dụng Kỹ thuật hóa học
Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật dân dụng

mailto:polimehanoi@gmail.com
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Kỹ thuật điện Kỹ thuật máy tính
Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện
Kỹ thuật môi trường và quy hoạch đất đai Kỹ thuật điện tử
Hóa học vật liệu và công nghệ Nano Kỹ thuật môi trường và quy hoạch đất đai
Hóa học kỹ thuật Toán học kỹ thuật
Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật hạt nhân
Công nghệ viễn thông Vật lý kỹ thuật

An toàn và kỹ thuật phòng chống mất mát
Công nghệ viễn thông

Cơ khí Cơ khí Piacenza
Note: Chương trình đào tạo được hợp tác với trường Đại học Genova
Một số hoạt đông được tổ chức tại La Spezia và 1 số được tổ chức tại Milan


