Myanmar Institute of Information Technology, Mandalay
Admissions to BE (Hons.) Degree Programs
Frequently Asked Questions

About MIIT
1. What is MIIT?
MIIT stands for Myanmar Institute of Information Technology.

In 2012 the

Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the
Republic of India signed a Memorandum of Understanding (MOU) to create MIIT
in Mandalay, with financial, technical and operational assistance from India. The
main objective was to design, develop and operate MIIT along the lines of
successful International Institute of Information Technology, Bangalore in India.
MIIT was created as a National Center of Excellence by the former Ministry of
Science & Technology, Government of the Republic of the Union of Myanmar in
2015. Now, MIIT functions under the Ministry of Education, Government of the
Republic of the Union of Myanmar.
MIIT ဆို တာဘာလဲ ။
MIIT သည် မြန်ြာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္က သိုလ် မြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှ စ်တွင်
အိ န္ဒိယမပည်ထောင်စု
နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ

သြ္မ တနို င်ငံ

နှ င့်

လက်ြှတ်ထေးေို းပပီ း

မပည်ထောင်စုသြ္မ တမြန်ြာနို င်ထတာ်တို့အကကား
ြန ္တထလးမြိ ့တွ င်

MIIT

အား

အိ န္ဒိယမပည်ထောင်စုသြ္မ တနို င်ငံ၏ ထငွထကကး၊ နည်းပညာ နှ င့် တက္က သိုလ်လည်ပတ်နိုင်ထေး စသည့်
ပံ့ ပို းြှု ြျားမြင့်

စတင်ပုံထြာ်ခဲ့ပါသည်။

တက္က သိုလ်တည်ထောင်ေမခင်း၏

အဓိ ကေည်ရွယ်ချက်သည်

အိ န္ဒိယနို င်ငံတွ င် ထအာင်မြင်ထနထသာ International Institute of Information Technology,
Bangalore တက္က သိုလ်၏ လြ်းထကကာင်းအတို င်း MIIT အား ပုံထြာ်ေန်၊ ြွံ မ့ ြိ းတို းတက်ထစေန် နှ င့်
လည်ပတ်နိုင်ထစေန်

ေည်ရွယ်ပါ

သည်။

MIIT

အား

မပည်ထောင်စုသြ္မ တမြန်ြာနို င်ငံထတာ်၊

သိ ပံ ္ပ နှ င့်နည်းပညာဝန်ကကီ းဌာန ြှ National Center of Excellence တက္က သိုလ် တစ်ခုအမြစ်
စတင်ပုံထြာ်ခဲ့ပါသည်။ ယခု MIIT ၏လု ပ်ငန်းစဥ်အားလု ံ းသည် မပည်ထောင်စု သြ္မ တမြန်ြာနို င်ငံထတာ်၊
ပညာဝန်ကကီ းဌာန၏ လြ်းညွှ န်ြှုနှင့်အညီ လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။

2. Is MIIT a private institution? No. MIIT operates under the Ministry of Education.
MIIT is a National Center of Excellence.
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MIIT သည် ကို ယ်ပိုင်တက္က သိုလ်တစ်ခု မြစ်ပါသလား။ ြဟု တ်ပါ။ MIIT သည် မပည်ထောင်စု
သြ္မ တမြန်ြာနို င်ငံထတာ်၊ ပညာဝန်ကကီ းဌာန၏ လြ်းညွှ န်ြှုနှင့်အညီ ြွ င့ ်လှ စ်ေားထသာတက္က သိုလ်တစ်ခု
မြစ်ပါသည်။ MIIT သည် National Center of Excellence တက္က သိုလ် တစ်ခု မြစ်ပါသည်။
3. Is MIIT an institution of the Government of Myanmar or the Government of India?
MIIT is an institution of the Government of Myanmar. The Government of India
provides development assistance for the development and operation of MIIT. The
International Institute of Information Technology, Bangalore (IIITB) acts as the
mentor institution for MIIT and helps operate the academic functions of MIIT.
MIIT သည် မြန်ြာအစို းေပို င် တက္က သိုလ် (သို ့ြဟု တ်)

အိ န္ဒိယအစို းေပို င် တက္က သိုလ်

တစ်ခု

မြစ်ပါသလား။
MIIT

သည်

မြန်ြာအစို းေပို င်တက္က သိုလ်တစ်ခုမြစ်ပါသည်။

အိ န္ဒိယအစို းေြှ

MIIT

ြွံ ့မြိ းတို းတက်နိုင်ထေးနှ င့် လည်ပတ်နိုင်ထေး အတွ က် ပံ့ ပို းကူ ညီ မခင်းသာမြစ်ပါသည်။ The International
Institute

of

Information

Technology,

Bangalore

(IIITB)

သည်

MIIT၏

ပညာထေးနှ င့်သင်ကကားထေး အခန်းကဏ္ဍတွ င် အဓိ ကဦးထဆာင်ကူညီ ပ့ ံ ပို းလျက်ရှိပါသည်။

Bachelor’s Degree Programs of MIIT
MIIT မှ ပေးအေ်မည့် ဘွ ဲ ့ဒီ ဂရီ များ
4. What are the various bachelor’s degree programs offered at MIIT?
MIIT ြှ ဘယ်လို ဘွဲ ဒ့ ီ ဂေီ ထတွ ထပးအပ်ြှာလဲ ။
MIIT offers two bachelor’s degree programs.
MIIT ြှ ထအာက်ထြာ်မပပါ အြျ ိုးအစား နှ စ်ြျ ိုး ထပးအပ်ပါြည်။
a. Bachelor of Engineering (Honors) in Computer Science & Engineering
ကွ န်ပျူတာပရို ဂေြ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့
b. Bachelor of Engineering (Honors) in Electronics & Communications Engineering
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အီ လက်ေထောနစ်ဆက်သွယ်ထေးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့
Students who graduate from MIIT will receive the B.E.(Hons) degree in Computer
Science & Engineering (CSE) or in Electronics & Communications Engineering
(ECE).
MIITြှ ဘွဲ ေ့ ရှိြည့် ထကျာင်းသား ထကျျာင်းသူ ြျားအထနမြင့် ကွ န်ပျူတာပရို ဂေြ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့
(သို ့ြဟု တ်) အီ လက်ေထောနစ်ဆက်သွယ်ထေးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ဒ့ ီဂေီ ြျား ေရှိြည်မြစ်ပါသည်။
5. What is the duration of the B.E.(Hons) degrees?
B.E.(Hons) ဘွဲ ဒ့ ီ ဂေီ ေရှိေန် ဘယ်ထလာက်ကကာမြင့်သလဲ ။
The B.E.(Hons) degree programs are designed to be completed in 5 years, that
is, 10 semesters.
B.E.(Hons) ဘွဲ ဒ့ ီ ဂေီ

ေရှိေန် ၅နှ စ်တာ တက်ထောက်ေြည် မြစ်ပပီ းစုစုထပါင်း နှ စ်ဝက်သင်တန်း ၁၀

ခုပပီ းထမြာက်ေြည် မြစ်ပါသည်။
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Eligibility for Admission to B.E.(Hons) Programs
B.E. (Hons) သင်တန်း တက်ပရာက်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ
6. What are the eligibility requirements for admissions to the B.E.(Hons) programs?
သင်တန်းတက်ထောက်နိုင်ထေးအတွ က်

B.E.(Hons)

ြည်သည့်

အေည်အထျသွ းြျား

သတ်ြှတ်ချက်ေားပါသလဲ ။
The following are the eligibility requirements for admission to the BE (Hons)
programs.
B.E.(Hons)

သင်တန်းတက်ထောက်နိုင်ထေးအတွ က်

ထအာက်ထြာ်မပပါ

အေည်အထသွ းြျား

သတ်ြှတ်ေားပါသည် _
a. Applicants must have passed the Matriculation Exam of Myanmar in 2017.
ထလျှောက်ေားသူ ြျားသည်

၂၀၁၇

ပညာသင်နှစ်တွင်

တက္က သိုလ်ဝင်တန်း

စာထြးပွဲ

ထအာင်မြင်ေားသူ မြစ် ေပါြည်။
b. Mathematics, Chemistry, Physics and English should be subjects of the
Matriculation Exam.
တက္က သိုလ်ဝင်တန်းတွ င် သခခ ျာဘာသာေပ်၊ ဓာတုထေဒဘာသာေပ်၊ ရူ ပထေဒဘာသာေပ် နှ င့်
အဂခ လိ ပ်စာ ဘာသာေပ်တွဲ သင်ယူေားသူ မြစ်ေပါြည်။
c. In addition, there are other administrative requirements, like having a valid
NRC. When you are required to fill the prescribed application form, a
complete checklist of the requirements will be given.
ေို အမပင်

ထလျှောက်ေားသူ သည်

နို င်ငံသားြှတ်ပုံတင်ကိုင်ထဆာင်ေားသူ မြစ်ေ

ပါြည်။

ထလျျှောက်လွှာ မြည့်စွ က်သည့်အခါတွ င် လို အပ်ြည့် အချက်အလက်ြျားအား မပည့်စုံစွ ာ
မြည့်သွ င်းေန် လို အပ်ပါသည်။
d. Applicants will have to appear in an Entrance Exam that will be conducted
by MIIT.
ထလျှောက်ေားသူ ြျားသည်

MIIT ြှ ပပလု ပ်ကျင်းပထသာ ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ အား

ထမြဆို ေြည်

မြစ်ပါသည်။
7. Can a person who has passed Matriculation Exam earlier than 2017 apply for
admission?
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၂၀၁၇

ပညာသင်နှစ်ေက်ထစာ၍

တက္က သိုလ်ဝင်တန်း

စာထြးပွဲ

ထအာင်မြင်ေားသူ ြျား

ထလျှောက်ေားခွ င့ ်ရှိပါသလား။
A person must have passed Matriculation Exam only in 2017. Those persons who
have passed Matriculation Exam earlier than 2017 are not eligible for admissions.
၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္က သိုလ်ဝင်တန်း စာထြးပွဲ ထအာင်မြင်ေားသူ သာ မြစ်ေပါြည်။ ၂၀၁၇
ပညာသင်နှစ်ေက်ထစာ၍ တက္က သိုလ်ဝင်တန်း စာထြးပွဲ ထအာင်မြင်ေားသူ ြျား အား ထလျှောက်ေားခွ င့ ်
လု ံ းဝ ြပပပါ။

Applying for Admission
ဝင်ခွင့ ် ပ ျှောက်ထားခခင်း
8. How can one apply for admission to B.E.(Hons) degree programs?
B.E.(Hons) degree သင်တန်းအား ြည်သို့ ထလျှောက်ေားေြည်နည်း။
Prescribed application forms are available at the Office of Student Affairs, MIIT.
Applicants should fill the details in the prescribed application forms, and submit
them along with a number of attachments. The application form lists the copies
of various certificates that need to be attached.
MIIT

၏

ထကျျာင်းသားထေးောဌာနတွ င်

ေရှိနိုင်ပါသည်။

ထလျှောက်ေားသူ

ရို က်နှိပ်ေားထသာ

ြျားသည်

ဝင်ခွင့ ်

ထျလျှောက်လွှာပုံစံ အား

ရို က်နှိပ်ေားထသာ

ဝင်ခွင့ ်ထလျှောက်လွှာတွ င်

အထသးစိ ပ်မြည့်စွ က်ေြကည်ြစ်ပပီ း လို အပ်ထသာ စာရွက် စာတြ်းြျား အား တစ်ပါတည်းထပးပို ့ေန်
လို အပ်ပါသည်။
9. Can we submit the application forms through email?
ထလျှောက်လွှာအား email မြင့် ထပးပို ့၍ ေနို င်ပါသလား။
No. ြေနို င်ပါ။
10. Can we submit the application forms online?
ထလျှောက်လွှာအား online မြင့် မြည့်စွ က်ပပီ းထပးပို ့၍ ေနို င်ပါသလား။
No. At present, there is no facility to submit the application form online.

5 of 15

Myanmar Institute of Information Technology, Mandalay
Admissions to BE (Hons.) Degree Programs
Frequently Asked Questions
ြေနို င်ပါ။ ယခုအထမခအထနတွ င် online မြင့် မြည့်စွ က်ထပးပို ့နိုင်ထသာ အခွ င့ ်အလြ်းြရှိထသးပါ။
11. Should we have to come to MIIT in Mandalay to submit the application form?
ြန ္တထလးမြိ ့ရှိ MIIT သို ့ လာထောက်၍ ထလျှောက်လွှာထပးပို ့ေန် လို အပ်ပါသလား။
Not necessary. You can send the application form along with all attachments
through post toDaw Moe Moe Win, Registrar, MIIT, 73rd Street, Ngu
Shwe War Street, Chanmyathazi Township, Mandalay, Myanmar.
် ှ ထဒါ်ြု ိးြု ိးဝင်း၊ ထြာ်ကွနး် ေိနး် ၊ မြန်ြာသတင်းအချက်အလက်
ြလု ိအပ်ပါ။ စာတု ိကြ
နည်းပညာတက

ကသုိလ၊် ၇၃ လြ်း၊ ငု ထရွှဝါလြ်း၊ ချြ်းမြသာစည်မြိ ့နယ်၊ြန

တထလးမြိ့ကု ိ လိပြ
် ူ၍

ထလျှောက်လွှာအား ထပးပု ိ့နု ိငပ
် ါသည်။ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ေလျှာက်ထားလျှင် ပိုမို အဆင်ေြပပါသည်။

12. There are two branches of study offered – CSE and ECE. How can I indicate my
preferences?
ထလ့လာနို င်ြည့်ဘာသာေပ်

အခွဲ နှစ်ခုမြစ်ထသာ

CSE

နှ င့်

ECE

တို ့ရှိပါသည်။

ြည်သည့်ဘာသာေပ်အခွဲ အား ဦးစားထပး ထရွးချယ်ေန် ဘယ်လိုထြာ်မပနို င်ပါသလဲ ။
In the prescribed application form, you can indicate your first preference and
second preference for the branches CSE and ECE.
ထလျှောက်လွှာပုံစံ တွ င် CSE နှ င့် ECE ဘာသာေပ်အခွဲ နှစ်ခုအတွ က် နှ စ်သက်ော ပေြဦးစားထပးနှ င့်
ဒု တိ ယဦးစားထပးကို ထရွးချယ်ထလျှောက်ေားနို င်ပါသည်။
13. Suppose I want to apply only for one of the branches, but not the other. Can I
do so?
အကယ်၍

ဘာသာေပ်အခွဲ နှစ်ခုအနက်

တစ်ခုသာလျှေင်

ထရွးချယ်၍

ထလျှောက်ေားလို ပါက

ထဆာင်ရွက်နိုင်ပါသလား။
Yes. For example, you can say that my first preference is for ECE, but I do not
want to apply for CSE. You can do this by marking a X against the preference
for CSE. If you do not want to apply for ECE, you can mark X against ECE. But
think well before you cross out a branch. Once you have filled your preferences,
you cannot change them.
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ထဆာင်ရွက်နိုင်ပါတယ်၊ ဥပြာအားမြင့် ECE ဘာသာေပ်အား ပေြဦးစားထပးထလျှောက်ေားလို ပပီ း CSE
ဘာသာေပ်အားြထလျှောက်ေားလို ပါက
ပပလု ပ်လိုက်ပါ။

CSE

ထလျှောက်လွှာထပါ်ရှိ

ဘာသာေပ်အား

ဘာသာေပ်အားြထလျှောက်ေားလို ပါက

အကွ က်နားတွ င်

CSE

ပေြဦးစားထပးထလျှောက်ေားလို ပပီ း

ထလျှောက်လွှာထပါ်ရှိ

အကွ က်နားတွ င်

ECE

အြှားမခစ်
ECE
အြှားမခစ်

ပပလု ပ်လိုက်ပါ။ အြှားမခစ်ြပပလု ပ်ြီ ထသချာစဥ်းစားေန် လို အပ်ပါသည်။ ြိ ြိနှစ်သက်ောထရွးချယ်ပပီ းလျှေင်
မပန်လည်မပင်ဆင်ခွင့ ်ြပပပါ။
14. When will the announcement for applications be made?
ြည်သည့်အချိန်တွင် ထလျှောက်လွှာထလျှောက်နိုင်ေန်အတွ က် ထကကမငာြည်နည်း။
Normally, the announcement for applications will be made in October 2017.
Applicants will have to complete the application form and submit them in October
2017.
ပုံြှန်အားမြင့်

ထလျှောက်လွှာထခါ်ယူ နို င်ထေးအား

ထကကမငာြကည်ြစ်ပါသည်။

မပည့်စုံထသာ

၂၀၁၇ခုနှ စ်၊

ထလျှောက်လွှာပုံစံ အား

၂၀၁၇ခုနှ စ်၊

ထအာက်တိုဘာလတွ င်
ထအာက်တိုဘာလတွ င်

ထပးပို ့ေြည်မြစ်ပါသည်။

Admissions Process
သင်တန်းသားပွွ းချယ်မှု ု ေ်ငန်းစဥ်
15. What is the admissions process?
ဝင်ခွင့ ် ထလှ ျျာက်ေားြှု အစီ အစဥ်သည် ြည်သို့နည်း။
An application form must be filled in, and submitted along with all the necessary
attachments. All eligible applicants will be informed that they have to appear in
an Entrance Exam conducted by MIIT on a specific date. Offer for admission is
made on the basis of performance in the Entrance Exam and the marks obtained
in the Matriculation Exam.
ထလျှောက်လွှာအားမြည့်စွ က်ပပီ း
လို အပ်ချက်ြျားနှ င့်

လို အပ်သည့်စာရွက်စာတြ်းြျားနှ င့်အတူ

မပည့်စုံကို က်ညီထသာ

ကျင်းပြည့်ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ အား

ထလျှောက်လွှာြျားကို

ထမြဆို ေန်

MIIT

ထပးပို ့ေြည်မြစ်ပါသည်။
၏

သတ်ြှတ်ေက်တွင်

အထကကာင်းကကားထပးြည်မြစ်ပါသည်။

ဝင်ခွင့ ်အား

ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ ေြှတ်နှင့် တက္က သိုလ်ဝင်တန်းစာထြးပွဲ ေြှတ်ထပါ် အထမခခံ ၍ ထရွးချယ်ြည်မြစ်ပါသည်။
16. How will actual admissions be done?
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သင်တန်းသားြျားအား ြည်သို့ထရွးချယ်ြည်နည်း။
Admissions to MIIT are based purely on merit. Marks obtained in Matriculation
Exam and in Entrance Exam are considered.

Total Marks for admission process

is calculated as follows.
MIIT၏ ဝင်ခွင့ ် သည် ကံ တေားထပါ် တွ င် ြူ တည်ပါသည်။ ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ ေြှတ်နှင့် တက္က သိုလ်ဝင်တန်း
စာထြးပွဲ ေြှတ်ထပါ် အထမခခံ ၍ ထရွးချယ်ြည်မြစ်ပါသည်။
Total Marks = 0.6 x Entrance Exam Marks + 0.4 x Matriculation Marks
စုစုထပါင်းအြှတ်=၀.၆ x ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ ေြှတ် + ၀.၄ x တက္က သိုလ်ဝင်တန်းေြှတ်
That is, 60% weightage is given for Entrance Exam and 40% weightage is given
for marks in Matriculation Exam. Applicants are arranged in descending order of
the Total Marks, and assigned according to their preferences till all seats are
allocated.
သို ့အတွ က်ထကကာင့် ဝင်ခွင့ ်ေြှတ်အား ၆၀% ယူ ြည်မြစ်ပပီ း တက္က သိုလ်ဝင်တန်းေြှတ်အား ၄၀%
ယူ ြကည်ြစ်ပါသည်။

ထလျှောက်ေားသူ ြျားအား

စုစုထပါင်းေြှတ်

အြျားအနည်းအလို က်

နှ င့်

၎င်းတို ့ထရွးချယ်ေားထသာ ဘာသာေပ်အလို က် စဥ်သွားြည်မြစ်ပါသည်။

17. How many seats are there for BE (Hons) program?
BE (Hons) သင်တန်းအတွ က် ထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ ြည်ြျှေထခါ်ြည်နည်း။
There are 60 seats for BE (Hons) CSE and 60 seats for BE (Hons) ECE.
BE (Hons) CSE အတွ က် ၆၀ ဦးနှ င့် BE (Hons) ECE အတွ က် ၆၀ ဦး ထခါ်ယူ ြည်မြစ်ပါသည်။

18. Suppose I have applied for CSE as first preference and ECE as second preference.
Will I be allocated ECE even if seats were available in CSE?
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အကယ်၍

CSE

ဘာသာေပ်တွဲအား

ပေြဦးစားထပးအထနမြင့်

ထရွးချယ်ေားပပီ း

ECE

ဘာသာေပ်တွဲအား ဒု တိ ယဦးစားထပးအထနမြင့် ထရွးချယ်ေားသည်ဆိုကကပါစို ့။ CSE ဘာသာေပ်တွင်
ခွ င့ ်ပပလူ ဦးထေ ကျန်ရှိထသးထသာ်လည်း ECE ဘာသာေပ်တွင် ထရွးချကယ်ခင်းခံ ေြည်လား။
No. If seats are available for your first preference, you will be allocated your first
preference only. You may be allocated second preference only when your first
preference cannot be allocated.
ပေြဦးစားထပးဘာသာေပ်အတွ က်

ြဟု တ်ပါဘူ း။

ခွ င့ ်ပပဦးထေ

ကျန်ထသးလျှေင်

ပေြဦးစားထပးဘာသာေပ်တွင် ထရွးချယ် ထပးြည်မြစ်ပါသည်။ ပေြဦးစားထပးဘာသာေပ်အတွ က်
ခွ င့ ်ပပဦးထေ ြကျန်သည့်အခါြှသာ ဒု တိ ယဦးစားထပးဘာသာ ေပ်တွင် ထရွးချယ်ထပးြည်မြစ်ပါသည်။
19. Can I change my preferences for CSE and ECE after I have submitted the
application form?
ဝင်ခွင့ ်ထလျှောက်လွှာထပးပို ့ပပီ းထနာက် CSE နှ င့် ECE အတွ က် ဦးစားထပးကို ထမပာင်းလဲ လို့ေနို င်ပါထသးလား။
No. You cannot change the preferences once the application form has been
submitted.
ြေနို င်ပါ။

ဝင်ခွင့ ်ထလျှောက်လွှာထပးပို ့ပပီ းပါက

ဦးစားထပးထလျှောက်ေားသည့်

ဘာသာေပ်တွဲအား

ထမပာင်းလဲ ၍ ြေနို င် ထတာ့ပါ။

Entrance Examination & Admissions
ဝင်ခွင့ ်စာပမးေွ ဲနှင့် သင်တန်းသားပွွ းချယ်မှု
20. When will the Entrance Exam be conducted?
ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ အား ြည်သည့်အချိန်တွင် ကျင်းပြည်လဲ။
The Entrance Examination will be conducted in November 2017. The date of the
examination will be announced to all eligible applicants.
ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ အား ၂၀၁၇ခုနှ စ်၊ နို ဝင်ဘာလတွ င် ကျင်းပြကည်ြစ်ပပီ း စာထြးပွဲ ထမြဆို ေြည့်ထန့ေက်ကို
ခွ င့ ်ပပေားသည့် ထလျှောက်ေားသူ ြျားအားလု ံ းကို ထကကမငာထပးသွ ားြည်မြစ်ပါသည်။
21. What will the Entrance Exam cover?
ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ ထမြဆို ေန် ြည်သည့်ဘာသာေပ်ြျား ထလ့လာေားေန် လို အပ်ပါသလဲ ။
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The Entrance Exam covers topics from English, Mathematics, Physics and Chemistry
that are part of the syllabus of the Matriculation Exam.
တက္က သိုလ်ဝင်တန်း၏သင်ရိုးညွှ န်းတြ်းြှ
ရူ ပထေဒဘာသာေပ်နှင့်

အဂခ လိ ပ်စာဘာသာေပ်၊

ဓာတုထေဒဘာသာေပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်ထသာ

သခခ ျာဘာသာေပ်၊
အထကကာင်းအောြျားကို

ထလ့လာေားေန်လိုအပ်ပါသည်။
22. How will the Entrance Exam be conducted?
ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ အား ဘယ်လိုကျင်းပြည်လဲ။
The Entrance Exam will be a paper-based exam (not a computer-based exam).
Candidates will be required to answer 100 questions from English, Mathematics,
Physics and Chemistry. All questions will be a multiple-choice nature. Each correct
answer will fetch 1 mark. For each incorrect answer,

-0.25 negative marking

will be given. For a question that is not answered, 0 marks are awarded. The
duration of the exam will be for 2 hours.
ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ သည်
ထမြဆို သူ ြျားသည်

စာရွက်ထပါ်တွ င်ထမြဆို ေြည်မြစ်ပပီ း
အဂခ လိ ပ်စာဘာသာေပ်၊
ထြးခွ န်းတစ်ခုလျှေင်

အထမြြှန်တစ်ခုလျှေင်
အနှုတ်(၀.၂၅)ြှတ်

သခခ ျာဘာသာေပ်၊

အထမြြှန်တစ်ခုကို သာ

(၁)ြှတ်ေရှိြည်မြစ်ပါသည်။
ေရှိြည်မြစ်ပါသည်။

ထရွးချယ်ေားမခင်းြရှိလျှေင်

ရူ ပထေဒဘာသာေပ်နှင့်

ထြးခွ န်း(၁၀၀)အား

ဓာတုထေဒဘာသာေပ်ြျားနှ င့်သက်ဆိုင်ထသာ
ထြးခွ န်းအားလု ံ းသည်

ကွ န်ပျူတာမျြင်ျ့ထမြဆို ေြည်ြဟု တ်ပါ။
ထမြဆို ေြကည်ြစ်သည်။
ထရွးချယ်ေထသာပုံစံ မြစ်သည်။

အထမြြှားထရွးချယ်ထမြဆို ေားပါက

ထြးခွ န်းတစ်ခုအတွ က်

ယင်းထြးခွ န်းအတွ က်

သု ညြှတ်

ြည်သည့်အထမြြှ
ေရှိြည်မြစ်ပါသည်။

စာထြးပွဲ ထမြဆို ချိန်သည် (၂)နာေီ မြစ်ပါသည်။
23. Will the question paper be available in Myanmar language also?
ထြးခွ န်းသည် မြန်ြာဘာသာမြင့် ထြးြည်မြစ်ပါသလား။
No. The medium of instruction in MIIT is English. The Entrance Exam question
paper will only be in the English language.
ြဟု တ်ပါ။

MIIT

၏

ညွှ န်ကကားချက်သည်

အဂခ လိ ပ်ဘာသာမြင့်ထေးသားေားပါသည်။

ဝင်ခွင့ ်ထြးခွ န်းသည်လည်း အဂခ လိ ပ်ဘာသာမြင့် မပင်ဆင်ေားပါသည်။
24. How can I prepare for the Entrance Exam?
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ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ အတွ က် ဘယ်လိုမပင်ဆင်ေားေြည်လဲ။
The Entrance Exam includes 100 multiple-choice questions covering English,
Mathematics, Physics, and Chemistry to be answered in 2 hours. One way of
preparing is to revise all the topics of these subjects covered in Matriculation.
However, the test aims to check the conceptual understanding as well as problem
solving. So focus on preparation must be on concepts and problem solving. Also,
you must be prepared to answer 100 questions in 120 minutes. This means you
will a little more than 1 minute per question. Your speed of answering questions
also matters.
ဝင်ခွင့ ်စာထြးပွဲ သည်

အဂခ လိ ပ်စာဘာသာေပ်၊

သခခ ျာဘာသာေပ်၊

ရူ ပထေဒဘာသာေပ်နှင့်

ဓာတုထေဒဘာသာေပ်ြျားနှ င့် သက်ဆိုင်ထသာ ထြးခွ န်းတစ်ခုလျှေင် အထမြြှန်တစ်ခုကို သာ ထမြဆို ေထသာ
ထြးခွ န်း(၁၀၀)ကို (၂)နာေီ ကကာ ထမြဆို ေြည် မြစ်ပါသည်။ တက္က သိုလ်ဝင်တန်းြှ ယင်းဘာသာေပ်ြျား၏
အခန်းတို င်းရှိ အထကကာင်းအောြျားအားလု ံ းကို မပန်လည်မပင်ဆင်ေားေန်လိုအပ်ပါသည်။ သို ့ထသာ်လည်း
စာထြးပွဲ ပုံစံ သည် ပုစ ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို ထမြရှင်းနို င်သည့် နားလည်နိုင်စွြ်းအား စစ်ထဆးသည့်ပုံစံ မြစ်ပါသည်။
ေို ့ထကကာင့်

အထတွ းအထခါ်နှ င့်

ပုစ ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို

မပင်ဆင်ေားေန်လိုအပ်ပါသည်။ ထြးခွ န်း(၁၀၀)ကို

ထမြရှင်းနို င်သည့်

(၂)နာေီ အတွ င်း

နည်းလြ်းကို

ထမြဆို နို င်ေန် မပင်ဆင်ေားြို ့

လို အပ်ပါသည်။ ထြးခွ န်းတစ်ခုလျှေင် ထမြဆို ချိန်(၁)ြိ နစ်အေက်သာ ေရှိြည်မြစ်ပါသည်။ ထြးခွ န်းအား
အချိန်ကိုက် ထမြဆို နို င်ြှုသည် အဓိ ကကျပါသည်။
25. What should I do if I get an offer for admission from MIIT?
MIIT ြှ ဝင်ခွင့ ်ေလျှေင် ြည်သို့ဆက်လက်လုပ်ထဆာင်ေြည်နည်း။
If you get an offer for admission from MIIT, there will be some instructions sent
to you. You should follow the instructions to accept the offer of admission, pay
the fees and complete the stated requirements.
MIIT

ြှ

ဝင်ခွင့ ်ေလျှေင်

လု ပ်ထဆာင်ေြည့်

ညွှ န်ကကားချက်ြျားအား

ထပးပို ့ြည်မြစ်ပါသည်။

ညွှ န်ကကားချက်အတို င်း လို က်နာ၍ ထကျာင်းဝင်ထကကးထပးသွ င်းမခင်းနှ င့် လို အပ်ချက်ြျားအား မပည့်စုံစွ ာ
ထဆာင်ရွက်ေြကည်ြစ်ပါသည်။
26. When should one join MIIT?
MIIT ကို ဘယ်အချိန်တွင် စတင်တက်ထောက်ေြည်နည်း။
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Myanmar Institute of Information Technology, Mandalay
Admissions to BE (Hons.) Degree Programs
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The admitted students should report to MIIT on 1st December 2017, Friday. It is
very important that the student admitted is present on this day. A candidate who
is absent on this day, may lose the seat allocated to him/her. After completing
admissions formalities, and an orientation program, classes will begin on 4th
December 2017.
ဝင်ခွင့ ်ေထသာထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ ြျားသည်
သတင်းထပးပို ့ေြည်

မြစ်ပါသည်။

တက်ထောက်ေြည်မြစ်ပါသည်။

ဝင်ခွင်ျ့ေ

ယင်းထန့တွင်

ဒီ ဇင်ဘာ(၁)ေက်ထန့တွင်

၂၀၁၇ခုနှ စ်၊

ေို ထန့တွင်

ထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ ြျားသည်
ပျက်ကွက်ပါက

၎င်းထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ အား

စာေင်းြှ ပယ်ြျက်နိုင်ပါသည်။ဝင်ခွင့ ် ကိ စ္စြျားထဆာင်ရွက်ပပီ းထသာ အခါ ထကျာင်းသား နှ င့် ၎င်းတို ့၏
ြိ ဘြျားကို

ထတွ ဆ
့ ုံ ၍

ကနဦးြိ တ်ဆက်အစီ အစဥ်ျ်

ကျင်းပပပီ း

ဒီ ဇင်ဘာ(၄)ေက်ထန့ျ့တွ ျွင်

သင်တန်းစတင် ြည်မြစ်ပါသည်။

General Questions
အပထွ ပထွ ပမးခွ န်းများ
27. We heard that each student is given a laptop? Is that true?
ထကျာင်းသားတစ်ဦးလျှေင် laptop တစ်လုံးစီ ထပးသည်ဟုကကားသိ ေပါသည်။ ြှန်ပါသလား။
Yes. Each student will be provided with a laptop which can be used for their
studies in class, laboratories and at home.
ြှန်ပါတယ်။

ထကျာင်းသားတို င်း

laptop

တစ်လုံးကို

စာသင်ခန်း၊

လက်ထတွ ့ခန်းနှ င့်

အိ ြ်တွင်

စာထလ့လာေန်အတွ က် အသု ံ းပပနို င်ပါသည်။
28. What about textbooks and reference books?
မပဌာန်းစာအုပ်နှင့် ကို းကားစာအုပ်က ဘာထတွ မြစ်ြလဲ ။
MIIT will procure sufficient copies of all prescribed textbooks and reference books
in the MIIT Library. Students will be issued the required textbooks for a semester
on loan. Reference books are limited in number and students have to find if the
book is available for issue, or for reading in the library.
MIIT

၏စာကကည့်တို က်တွင်

မပဌာန်းစာအုပ်နှင့်

ကို းကားစာအုပ်ြျားကို

လု ံ ထလာက်စွာ

မြည့်တင်းေားပါသည်။ စာသင်နှစ်ဝက်အတွ က် လို အပ်ထသာ မပဌာန်းစာအုပ်အား စာကကည့်တို က်ြှ
ငှ ားယူ နို င်ပါသည်။ ကို းကားစာအုပ်ြျားအား စာကကည့်တို က်တွင် ြတ်ရှုထလ့လာနို င်ပါသည်။
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29. Who will teach the courses?
သင်ရိုးြျားအား ြည်သူကသင်ကကားပါသနည်း။
All courses of MIIT will be taught by the faculty of MIIT, both from India and
from Myanmar. A large number of the courses will be taught by the faculty from
India. MIIT faculty from India and Myanmar work closely to bring the best learning
experience to the students.
MIIT

၏သင်ရု ိ းအားလု ံ းအား

သင်ရိုးထတာ်ထတာ်ြျားြျားအား
အိ န္ဒိယနှ င့်

အိ န္ဒိယနှ င့်

မြန်ြာဆော/ဆောြြျားြှ

အိ န္ဒိယဆော/ဆောြြျားြှ

သင်ကကားပါသည်။

သင်ကကားလျက်ရှိပါသည်။

မြန်ြာဆော/ဆောြြျားသည်

MIIT

၏

ထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ ြျားကို

အထကာင်းဆု ံ းသင်ယူနို င်ထေးအတွ က် အတူ တကွ ပူ းထပါင်းထဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
30. In what language will the courses be taught?
သင်ရိုးြျားအား ြည်သည့်ဘာသာမြင့်သင်ကကားထပးသနည်း။
A large number of the courses will be taught by faculty from India. Therefore,
English will be the language in which the courses will be taught. It is expected
that the students of MIIT have the ability to understand English reasonably well.
သင်ရိုးထတာ်ထတာ်ြျားြျားအား
အဂခ လိ ပ်ဘာသာမြင့်

အိ န္ဒိယဆော/ဆောြြျားြှ

သင်ရု ိ းြျားအား

ထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ ြျားသည်

သင်ကကားလျက်ရှိပါသည်။

သင်ကကားလျက်ရှိပါသည်။

အဂခ လိ ပ်ဘာသာအား

ထကာင်းြွ န်စွာ

ေို ့ထကကာင့်

MIIT

၏

နားလည်နိုင်ြည်ဟု

ထြျှော်လင့်ပါသည်။
31. Will we get Internet facility?
အင်တာနက်အသု ံ ပပနို င်ပါသလား။
Yes. All students of MIIT will get access to the Internet on their laptops, and not
on their mobile devices.
အသု ံ းပပနို င်ပါသည်။

ထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ အားလု ံ းသည်

၎င်းတို ့၏

အင်တာနက်ချိတ်ဆက် အသု ံ းပပနို င်ပါသည်။ ြို ဘို င်းြုန်းမြင့် ချိတ်ဆက်၍ ြေနို င်ပါ။
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32. How easy or difficult to study at MIIT?
MIIT တွ င် စာထလ့လာေသည်ြှာ လွ ယ်ကူပါသလား၊ ခက်ခဲပါသလား။
The degrees offered by MIIT will be equivalent to similar bachelor’s degrees offered
by universities in India, the USA, etc. Thus the standard of education will be high.
Courses of MIIT should not be learnt by memorizing. They should be learnt with
clear concepts and problem solving capabilities. A student who is regular in the
classes, laboratories, etc. and does regular study at home will not find the study
difficult.
MIIT တွ င် ထပးအပ်ထသာဘွဲ ဒ့ ီဂေီ သည် အိ န္ဒိယ၊ အထြေိ က စသည့် နို င်ငံြျားရှိ တက္က သိုလ်ြျားြှ
ထပးအပ်ထသာ ဘွဲ ဒ့ ီဂေီ နှင့် တူ ညီ ြှုရှိပါသည်။ ေို ့ထကကာင့် ပညာထေးအဆင့်အတန်းသည် မြင့်ြားပါသည်။
MIIT ၏သင်ရု ိ းြျားသည် အလွ တ်ကျက်ြှတ် ြှတ်သားေန် ြလွ ယ်ကူပါ။ သင်ရု ိ းြျားအား ထသချာစွ ာ
နားလည်ထစေန်နှင့်

ပုစ ္ဆာြျားအား

ကကိ းစားအားေု တ်ေြကည်ြစ်ပါသည်။
လက်ထတွ ့ခန်းစသည်တို့ကို

ထမြရှင်းနို င်ထသာ

အေည်အထသွ းရှိထစေန်

ထကျာင်းသားတစ်ထယာက်သည်

ပုံြှန်တက်ထောက်ပပီ း

အိ ြ်တွင်

ပုံြှန်စာထလ့လာြှု

အတန်း၊
ပပလု ပ်ပါက

အခက်အခဲ ြရှိနိုင်ပါ။
33. We heard that attendance in classes is compulsory?
ြမြစ်ြထန အတန်းပုံြှန်တက်ေန် လို အပ်သည်ဟု ကကားသိ ပါသည်။ ဟု တ်ပါသလား။
Yes. In MIIT, we believe that students who attend classes regularly and do their
home study regularly do well. Those who miss classes perform poorly. Like in all
Myanmar universities, MIIT also has the minimum requirement of 75% attendance
to be able to appear in the final exam of every course.
ဟု တ်ပါသည်။ MIIT တွ င် ထကျာင်းသား/ထကျာင်းသူ ြျားသည် အတန်းပုံြှန်တက်လျှေင် အိ ြ်တွင် စာကို
ထကာင်းြွ န်စွာ ပုံြှန်လုပ်ထဆာင်နိုင်ြည်ဟု ယုံကကည်ပါသည်။ အတန်းပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ထကာင်းြွ န်စွာ
ြလု ပ်ထဆာင်နိုင်ပါ။ မြန်ြာနို င်ငံရှိ အမခားတက္က သိုလ်ြျားကဲ့ သို ့ MIIT သည်လည်း သင်ရိုးတို င်း၏
ထနာက်ဆုံးစာထြးပွဲ ကကီ းတွ င်

ထကျာင်းထခါ်ချိန်

ောခို င်နှုန်းမပည်ျ့ြှီြှသာ ထမျြဆို ခွ င့ ်ပပြကည်ြစ်ပါသည်။

34. Do we need to take up tuitions for doing well in MIIT?
MIIT တွ င် စာလို က်နိုင်ေန်အတွ က် ကျူရှင်ယူေန် လို အပ်ပါသလား။
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Myanmar Institute of Information Technology, Mandalay
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Absolutely No! No student of MIIT has to take up tuitions to do well. If students
do not understand something in the class, they can always go to the faculty who
will clarify their difficulties. There is no point in taking up tuition outside MIIT
since the person who provides the tuition may not even know how assessments
are conducted in MIIT. It will just be a waste of time and money.
လု ံ းဝြလို အပ်ပါ။

MIIT

၏ြည်သည့်ထကျာင်းသားြှ

ထကျာင်းသားသည်

အတန်းေဲတွင် စာနားြလည်ခဲ့ပါက

စာလို က်နိုင်ေန်အတွ က်

ကျူရှင်ြယူ ပါ။

၎င်း၏အခက်အခဲ အား

ရှင်းလင်းထပးေန်

ဆောဆီ သို့ သွ ားထောက်ထြးမြန်းပါသည်။ အမပင်တွင် ကျူရှင်ယူ၍ြေနို င်ပါ။ အဘယ့်ထကကာင့်ဆို ထသာ်
MIIT ၏ သင်ကကားထေးအကဲ မြတ်ြှုြျားအား မပင်ပလူ ြှ ြသိ ရှိနိုင်ပါ။ ကျူရှင်ယူမခင်းသည် အချိန်ကုန်၊
ထငွ ကုန်မခင်းသာ မြစ်ပါလိ ြ့ ်ြည်။
35. We heard that the system in MIIT is very different from those in other universities
of Myanmar. We don’t even know what it is. Should we be worried?
MIIT

သည်

မြန်ြာနို င်ငံရှိ

အမခားတက္က သိုလ်ြျားနှ င့်

ထဆာင်ရွက်ပုံနည်းစနစ်ကွာမခားသည်ဟု

ကကားသိ ေပါသည်။ ြည်သို့ကွာမခားပါသနည်း။ စို းေိ ြ်စောလို အပ်ပါသလား။
No, there is no need to be worried. Yes, the system in MIIT is different. When
students come to MIIT on the first day, they will go through an Orientation
Program. In this program, we will explain everything.
စို းေိ ြ်စောြလို အပ်ပါ။ MIIT ၏ ထဆာင်ရွက်ပုံနည်းစနစ်သည် ကွ ာမခားပါသည်။ ထကျာင်းသားြျားသည်
MIIT

သို ့

ပေြဦးဆု ံ းတက်ထောက်ထသာထန့တွင်

ကနဦးြိ တ်ဆက်အစီ အစဥ်ရှိပါသည်။

ယင်းအစီ အစဥ်တွင် ထဆာင်ရွက်ပုံနည်းစနစ် အားလုံးအား ရှင်းလင်းထမပာကကားသွ ားြည်မြစ်ပါသည်။
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