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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUI NĂM 2016

CỦA CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÓNG
TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TỪ THỪA THIÊN HUẾ Ở VÀO

(Ngày 28/3/2016)

Một số lưu ý khi tìm hiểu Thông tin tuyển sinh cụ thể của từng trường:
- Các trường đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập
- Trong tổ hợp môn xét tuyển, các môn được viết chữ hoa, in đậm là những
môn thi chính được ưu tiên xét tuyển.
- Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu theo từng ngành/
chuyên ngành, đề án tuyển sinh riêng, các chương trình đào tạo liên kết với
nước ngoài,.. thí sinh tham khảo thêm tại website của từng trường.
- Thông tin tuyển sinh này được tổng hợp trên cơ sở báo cáo do các trường
cung cấp, chịu trách nhiệm và được thường xuyên cập nhật, bổ sung sau khi
các nhà trường hoàn thiện việc xác định chỉ tiêu theo quy định hiện hành.

1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh;
Điện thoại: (08) 37242181 - 37242160 (Số nội bộ 1331); Fax:

(08)37242190;
Website: http://aad.vnuhcm.edu.vn
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 06 trường đại học thành viên, 01

khoa, 01viện và trung tâm trực thuộc có đào tạo trình độ đại học là: Trường ĐH
Bách khoa (QSB), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (QST), Trường ĐH Khoa
học Xã hội và Nhân văn (QSX), Trường ĐH Quốc tế (QSQ), Trường ĐH Công
nghệ Thông tin (QSC), Trường ĐH Kinh tế - Luật (QSK), Khoa Y (QSY), Viện
Đào tạo Quốc tế (IEI) và Trung tâm Đại học Pháp (PUF).

Thông tin tuyển sinh:
- Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tuyển sinh trong cả nước, với

dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2016: trình độ đại học: 13.485, trình độ cao
đẳng:570.
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- Công tác xét tuyển của ĐHQG-HCM 2016 thực hiện theo quy định hiện
hành, cụ thể như sau:

* Dựa vào kết quả kì thi THPT QG 2016
* Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:
+ Đại học: thí sinh có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp

10, lớp 11 và lớp 12) từ 6.5 trở lên.
+ Cao đẳng: thí sinh có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học

(lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6.0 trở lên.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định hiện hành. Đăng ký thông

tin xét tuyển tại trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM.
- Ưu tiên xét tuyển:
* Các đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy chế, hướng dẫn công tác tuyển

sinh của  Bộ GD&ĐT ban hành.
* Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT năm 2016 từ các trường THPT chuyên,

năng khiếu trên cả nước.
- Ký túc xá ĐHQG-HCM (tại Thủ Đức): đảm bảo nhu cầu về chỗ ở cho tất

cả sinh viên năm thứ nhất (xem thông tin chi tiết tại website:
http://ktx.vnuhcm.edu.vn/) và Ký túc xá dành cho sinh viên tại cơ sở 1ở
TP.HCM (thuộc Trường ĐH Bách khoa): www.ktxbk.vn

1.1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (MÃ TRƯỜNG QSB)

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM (cơ sở 1); Khu ĐHQG-
HCM (cơ sở 2)

Điện thoại: (08) 38 654 087. Fax: (08) 38 637 002
Website: aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh
Thông tin tuyển sinh:
- Chương trình đào tạo mới 140 tín chỉ, 4 năm, được kiểm định chất lượng

ABET và AUN-QA.Trường cấp bằng Kỹ sư cho ngành Kỹ thuật, Kiến trúc sư
cho ngành Kiến trúc, Cử nhân cho ngành Quản lý, Cử nhân cao đẳng cho hệ Cao
đẳng.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp môn thi,không nhân hệ
số.

- Riêng ngành Kiến trúc: tính hệ số 2 cho môn Toán; môn Năng khiếu gồm
2 phần (Vẽ đầu tượng và Bố cục tạo hình) và phải đạt từ 5 trở lên. Môn Năng
khiếu được tổ chức thi tại trường ĐH Bách Khoa khoảng một tuần sau kỳ thi
THPT.
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- Nếu ngành/nhóm ngành dự xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thi thì điểm xét
tuyển được tính theo tổng điểm của tổ hợp môn thi có điểm lớn nhất.

- Điểm trúng tuyển và chỉ tiêu được xét theo nhóm ngành/ngành. Sinh viên
nhập học theo nhóm ngành và được phân ngành trong nhóm ngành vào năm thứ
hai theo nguyện vọng và theo kết quả học tập tại trường Đại học Bách Khoa.

- Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam PFIEV tuyển các
thí sinh trúng tuyển với kết quả cao của tất cả các ngành. Sau 2 năm học, sinh
viên được thi phân ngành vào 7 ngành PFIEV (Viễn thông, Hệ thống năng
lượng, Cơ điện tử, Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme và composite, Công
trình dân dụng và hiệu quả năng lượng). Học phí chính quy đại trà, nhiều học
bổng. Bằng Kỹ sư và được công nhận tương đương trình độ Thạc sĩ tại Việt
Nam, Pháp và châu Âu.

- Chương trình Kỹ sư tài năng tuyển các sinh viên giỏi từ năm thứ 2 thuộc
11 ngành của 5 Khoa (Máy tính, Điện – Điện tử, Hóa, Cơ khí, Xây dựng). Học
phí chính quy đại trà, nhiều học bổng.

- Chương trình Tiên tiến tuyển sinh ngành Điện – Điện tử, học bằng tiếng
Anh theo chương trình đào tạo của Đại học UIUC (Hoa Kỳ) với chỉ tiêu dự kiến
là 150.

- Chương trình chất lượng cao với học phí tương ứng tuyển sinh 15 ngành
bao gồm 9 ngành hiện tại: Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ
khí, Kỹ thuật  Cơ điện tử, Kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý công nghiệp,
Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa học, Quản lý tài nguyên và môi trường với chỉ
tiêu dự kiến là 390 và 06 ngành dự kiến mở: Công nghệ sinh học, Công nghệ
thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ  Kỹ thuật vật liệu xây dựng, Công
nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với chỉ tiêu dự kiến
là 185.

- Học phí tính theo tín chỉ. Các chương trình đại trà, tài năng, PFIEV có
mức học phí bình quân 4 triệu đồng/học kỳ.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 3.950

Nhóm ngành máy tính và
công nghệ thông tin Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 330Khoa học máy tính D480101
Kĩ thuật máy tính D520214
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Nhóm ngành điện-điện
tử

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 810

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207

Kĩ thuật điện, điện tử D520201
Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216

Nhóm ngành cơ khí-cơ
điện tử Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 500Kĩ thuật cơ - điện tử D520114
Kĩ thuật cơ khí D520103
Kĩ thuật nhiệt D520115
Nhóm ngành dệt-may Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 70Kỹ thuật dệt D540201
Công nghệ may D540204
Nhóm ngành hóa - thực
phẩm -sinh học Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

430Công nghệ sinh học D420201
Kĩ thuật hoá học D520301
Công nghệ thực phẩm D540101
Nhóm ngành Xây dựng

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 530

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205

Kĩ thuật công trình biển D580203
Kĩ thuật cơ sở hạ tầng D580211
Kĩ thuật công trình thủy D580202

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, Năng khiếu
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 60

Nhóm ngành kỹ thuật địa
chất-dầu khí Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 150Kĩ thuật địa chất D520501
Kĩ thuật dầu khí D520604
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản lí công nghiệp D510601

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

160

Nhóm ngành môi trường Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

160Kĩ thuật môi trường D520320
Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101

Nhóm ngành kĩ thuật
giao thông Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 180Kĩ thuật hàng không D520120
Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205
Kĩ thuật tàu thuỷ D520122
Kĩ thuật hệ thống công
nghiệp D510602 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Kĩ thuật Vật liệu D520309
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

200

Kĩ thuật trắc địa - bản đồ D520503 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

70
Công nghệ kĩ thuật vật
liệu xây dựng D510105 70

Nhóm ngành Vật lí kĩ
thuật-cơ kĩ thuật Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 150Vật lí kĩ thuật D520401
Cơ kĩ thuật D520101
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 150

Bảo dưỡng công nghiệp C510505 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 150

Các ngành đào tạo liên
kết quốc tế (Đại học
nước ngoài cấp bằng)
Công nghệ thông tin (kỹ
sư)

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 45
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin (cử
nhân) 45

Điện – Điện tử (kỹ sư) 45
Kỹ thuật Cơ điện tử 45
Hóa dược (kỹ sư) Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

45

Công nghệ Hóa (kỹ sư) 45

Xây dựng (kỹ sư) Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

45
Kỹ thuật địa chất dầu khí 45

Quản trị kinh doanh (cử
nhân)

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

45

1.2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (MÃ TRƯỜNG
QSC)

Địa chỉ: KP 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (08)37252002. Website: http://www.uit.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Các môn xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học (tất cả hệ số 1) Toán, Vật lí,

Tiếng Anh (tất cả hệ số 1).
- Chương trình Tài năng ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông

tin. Điều kiện dự xét tuyển: đã trúng tuyển vào hệ chính quy của Trường với
điểm số cao, ưu tiên thí sinh có giải quốc gia, quốc tế về Tin học, Toán, Vật lí,
Hóa học, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Thương mại điện tử (thuộc ngành Hệ thống thông tin) với
chỉ tiêu dự kiến là 60.

- Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin theo chương trình của
Đại học Oklahoma State University, Hoa kỳ với chỉ tiêu dự kiến là 40.

- Chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Máy
tính và Hệ thống Thông tin với chỉ tiêu dự kiến là 190.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 1000

Khoa học máy tính D480101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

130
Truyền thông và mạng
máy tính D480102 120

Kỹ thuật phần mềm D480103 200
Hệ thống thông tin D480104

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

200
Công nghệ thông tin D480201 120
An toàn thông tin D480299 100
Kĩ thuật máy tính D520214 130

1.3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (MÃ TRƯỜNG:  QSK)

Địa chỉ: KP3, P. Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37244.555; Website: www.uel.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Không xác định môn thi chính.
- Không nhân hệ số.
- Các chương trình chất lượng cao: Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân

hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Luật thương mại
quốc tế.

- Các chương trình tài năng: Kinh tế học, Luật Tài chính - Ngân hàng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 1.400

Kinh tế (Kinh tế học,
Kinh tế và quản lý Công) D310101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

140

Kinh tế quốc tế (Kinh tế
đối ngoại) D310106 120

Tài chính - Ngân hàng D340201 150
Kế Toán D340301 100
Kiểm toán D340302 100
Hệ thống thông tin quản
lí D340405 90
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị kinh doanh D340101 120
Kinh doanh quốc tế D340120 100
Luật kinh tế (Luật kinh
doanh, Luật thương mại
quốc tế)

D380107 200

Luật (Luật dân sự, Luật
tài chính - Ngân hàng) D380101 150

Marketing D340115 70

1.4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (MÃ TRƯỜNG: QSQ)

Địa chỉ: KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (08) 37244270 – Số nội bộ: 3221 – 3229.
Website: http://www.hcmiu.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh:
- Yêu cầu về ngoại ngữ: Điểm TOEFL iBT >= 35 hoặc chứng chỉ tương

đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn cho đến khi đạt được
TOEFL iBT >= 61 thì học hoàn toàn chương trình chuyên môn. Thí sinh trúng
tuyển chưa có chứng chỉ TOEFL hoặc tương đương sẽ dự kì kiểm tra tiếng Anh
tại trường. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm TOEFL sẽ được học tiếng Anh tăng
cường tại trường.

- Học phí: thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập
* Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 42.000.000

VNĐ/năm trong suốt 4 năm.
* Các chương trình liên kết:
+ Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 56.000.000 VNĐ/năm.
+ Học phí các trường liên kết tại nước ngoài dự kiến: (Xem chi tiết tại

website của các trường)
* Học tại trường ĐH Nottingham: http://www.nottingham.ac.uk/
* Học tại ĐH West England: http://www.uwe.ac.uk/
* Học tại ĐH Auckland University of Technology:http://www.aut.ac.nz/
* Học tại ĐH New South Wales: http://www.unsw.edu.au/
* Học tại ĐH Rutgers (USA): http://www.rutgers.edu/
* Học tại ĐH SUNNY Binghamton (USA): http://www.binghamton.edu/
* Học tại ĐH Houston (USA): http://www.uh.edu/
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- Học bổng: Trường Đại học Quốc Tế sẽ dành khoảng 9 tỉ đồng (tương
đương 450.000 USD) để cấp học bổng cho các thí sinh đăng ký dự thi vào
Trường và đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học 2016, mọi thông tin
chi tiết xem tại website của trường.

- Lưu ý: Trường ĐH Quốc tế có hai chương trình đào tạo: chương trình
trong nước cấp bằng và chương trình liên kết. Do đó, khi thí sinh đăng ký xét
tuyển cần ghi rõ là chương trình trong nước cấp bằng hoặc chương trình liên kết.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học do ĐHQT cấp bằng: 1.210

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Công nghệ sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

150

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

Kĩ thuật hệ thống công
nghiệp D510602

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80

Kĩ thuật y sinh D520212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

80

Công nghệ thực phẩm D540101 80

Quản lý nguồn lợi thủy
sản D620305

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Toán ứng dụng (Kỹ thuật
tài chính và Quản trị rủi
ro)

D460112 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Hóa sinh D440112
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

60

Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Logistics và quản lí
chuỗi cung ứng D510605

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
140

Các ngành đào tạo liên
kết với ĐH nước ngoài: 780

1.Chương trình liên kết
cấp bằng của trường ĐH
Nottingham (UK):

100

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
2. Chương trình liên kết
cấp bằng của trường ĐH
West of England (UK):

150

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh
(2+2; 3+1) D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ Sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

3. Chương trình liên kết
cấp bằng của Auckland
University of Technology
(New Zealand):

80

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Chương trình liên kết
cấp bằng của trường ĐH
New South Wales
(Australia):

50

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
5. Chương trình liên kết
cấp bằng của trường ĐH
Rutgers, New Jersey:

50

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng AnhKĩ thuật máy tính D520214

Kĩ thuật hệ thống công
nghiệp D510602

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
6. Chương trình liên kết
cấp bằng của trường ĐH
SUNNY Binghamton
(USA):

50
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kĩ thuật máy tính D520214 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Kĩ thuật hệ thống công
nghiệp D510602

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
7. Chương trình liên kết
cấp bằng của trường ĐH
Houston (USA):

100

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

8. Chương trình liên kết
cấp bằng của trường ĐH
West of England (UK)
(4+0):

200

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

1.5. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (MÃ TRƯỜNG: QST)

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 08.38354394 - Fax: 08.38304380. Website:

http://www.hcmus.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: Tuyển cùng một điểm chuẩn. Trong

quá trình học tập, sinh viên sẽ chọn 1 ngành thuộc nhóm ngành CNTT, bao gồm
CNTT, Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin.

- Chương trình tài năng: tuyển sinh các chương trình CNTT, Hóa học, Vật lí
học, Toán học.

- Chương trình tiên tiến: tuyển 50 sinh viên vào chương trình tiên tiến ngành
CNTT theo chương trình của trường đại học Portland, bang Oregon, Hoa kỳ.
Giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh. Tham khảo chi tiết tại website:
http://www.apcs.hcmus.edu.vn.
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- Chương trình chất lượng cao với học phí tương ứng: tuyển sinh vào ngành
Công nghệ thông tin.

- Chương trình đào tạo CNTT bằng tiếng Pháp: tuyển 50 sinh viên hệ chính
quy. Sinh viên theo học chương trình này có cơ hội nhận hai bằng Cử nhân do
đại học Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) và ĐH KHTN cấp.

Website:http://www.fit.hcmus.edu.vn/PFInfo
- Chương trình đào tạo bằng đôi nhận hai bằng cử nhân ngành Hoá học do

đại học Maine (Pháp) và ĐH KHTN cấp http://www.hcmus.edu.vn/
- Chương trình liên kết nước ngoài: đào tạo cử nhân quốc tế, tuyển sinh 2

ngành:
+ Công nghệ thông tin (hợp tác với ĐH AUT, New Zealand).
+ Kinh doanh quốc tế (hợp tác với ĐH Keuka, Mỹ).
Thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo Quốc tế - ITEC, Tel: 08.38303625;
Website: http://www.itec.hcmus.edu.vn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2.850

Toán học D460101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

300
Vật lí học D440102 200
Kĩ thuật hạt nhân D520402 Toán, Vật lí, Hóa học 50
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
200

Công nghệ thông tin D480201 600
Hoá học D440112

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học

225
Địa chất học D440201 150
Khoa học môi trường D440301 175
Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 120

Khoa học vật liệu D430122 200
Hải dương học D440228 80
Sinh học D420101 Toán, Sinh học, Hóa học 300

Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học 200

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 420
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 420

1.6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
(MÃ TRƯỜNG: QSX)

Địa chỉ: Số 12 Đinh Tiên Hoàng – P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08)-38293828. Website: http://www.hcmussh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Áp dụng nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ vào các ngành Ngôn ngữ (cụ thể là

vào các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Đức,
Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Italia; môn Ngữ
văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn
Địa lí vào ngành Địa lí học; tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học.

- Tuyển thẳng thí sinh tham gia tập huấn trong đội tuyển dự thi Olympic khu
vực và quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ
GD&ĐT tổ chức đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học đại học theo
đúng ngành hoặc ngành gần của môn thi mà thí sinh đạt giải.

- Ưu tiên xét tuyển thí sinh thi đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Chứng chỉ
tiếng Anh vào tất cả các ngành; tiếng Pháp vào ngành Ngôn ngữ Pháp; tiếng
Nga vào ngành Ngôn ngữ Nga; tiếng Trung vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
và Đông phương học; tiếng Đức vào ngành Ngôn ngữ Đức; tiếng Nhật vào
ngành Nhật Bản học; tiếng Hàn vào ngành Hàn Quốc học. Các chứng chỉ này
phải do các Trung tâm khảo thí hoặc đào tạo có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền
cấp. Tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ phải còn thời hạn hai năm tính từ ngày cấp
chứng chỉ.

- Chương trình cử nhân tài năng: tuyển sinh vào ngành Văn học, Ngôn ngữ
học và Lịch sử.

- Chương trình chất lượng cao: tuyển sinh vào ngành Báo chí – Truyền
thông và Quan hệ quốc tế.

- Chương trình 2+2:tuyển sinh vào ngành Báo chí, Truyền thông liên kết với
Trường Đại học Deakin (Úc).

- Thí sinh không trúng tuyển hệ chính quy của Trường, nếu đạt điểm ngưỡng
chất lượng đầu vào ĐH, có thể làm đơn đăng ký học hệ vừa làm vừa học.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học 2.850

Văn học D220330 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

100

Ngôn ngữ học D220320 100

Báo chí D320101
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

130

Lịch sử D220310
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh
130

Nhân học D310302
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

60

Triết học D220301

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

100

Địa lí học D310501

Ngữ văn, ĐỊA LÍ, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

Xã hội học D310301

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Thông tin học D320201

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Đông phương học D220213
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

140

Giáo dục học D140101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120
Lưu trữ học D320303 80



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm16

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Văn hoá học D220340 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 70
Công tác xã hội D760101 80

Tâm lí học D310401

Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

100

Quy hoạch vùng và đô
thị D580105

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

80

Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành D340103

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
100

Nhật Bản học D220216
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

100

Hàn Quốc học D220217 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 100

Ngôn ngữ Anh D220201 Ngữ văn, Toán,TIẾNG ANH 270

Ngôn ngữ Nga D220202 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA 70

Ngôn ngữ Pháp D220203 Ngữ văn, Toán, TIẾNGANH
Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP 90

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG 130

Ngôn ngữ Đức D220205 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC 70

Quan hệ quốc tế D310206 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 160

Ngôn ngữ Tây Ban
Nha D220206

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

50

Ngôn ngữ Italia D220208
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

50
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1.7. KHOA Y (MÃ TRƯỜNG: QSY)

Địa chỉ: Phòng 607 - Nhà Điều hành ĐHQG TP.HCM. KP6 - P. Linh
Trung - Q. Thủ Đức - TP.HCM. Điện thoại: 0837242160-3112 - Fax:
08.37242188

Website: http://www.medvnu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: Đào tạo theo chương trình tích hợp hệ thống, tăng

cường thực hành, đặc biệt thực hành bệnh viện và thực hành cộng đồng, tăng
cường giáo dục về thái độ, đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên được tiếp xúc với
vấn đề sức khỏe, bệnh tật, bệnh nhân và cơ sở y tế sớm, ngay từ năm thứ nhất.

Tuyển sinh năm 2016:
- Sơ tuyển: phỏng vấn hoặc trắc nghiệm sự phù hợp với ngành y của thí

sinh.
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với tổng điểm

3 môn Toán,  Hóa, Sinh không nhân hệ số. Với các trường hợp bằng điểm nhau,
việc xét tuyển được căn cứ trên tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: điểm
môn  Sinh, điểm môn  Toán, điểm tổng trung bình cộng của 3 năm học lớp 10,
lớp 11, lớp 12.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 100

Y đa khoa D720101 Toán, Hoá học, Sinh học 100

1.8. VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (MÃ TRƯỜNG: IEI)

Campus A: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM. ĐT: (08)
39118311 - 39118312.

Campus B: 232/15 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. ĐT: (08) 39322070
Campus C: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM. ĐT:

(08) 35032253
Website: http://www.iei.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) là đơn vị  triển khai các chương trình đào tạo

quốc tế chất lượng cao hợp tác với các trường đại học có uy tín trên thế giới.
- Điều kiện xét tuyển:
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+ Tốt nghiệp THPT (điểm trung bình 3 năm THPT ≥ 6.5)
+  Điểm TOEFL iBT ≥ 61 (TOEFL PBT ≥ 500) hoặc IELTS ≥ 5.5
- Thời hạn nhận hồ sơ và nhập học:
+ Học kỳ mùa Hè: nhận hồ sơ tháng 3, nhập học tháng 5.
+  Học kỳ mùa Thu: nhận hồ sơ tháng 7, nhập học tháng 9.
+ Học kỳ mùa Xuân: nhận hồ sơ tháng 10, nhập học tháng 12.
- Học bổng:
Giai đoạn 1: Học tại IEI. Có hai loại học bổng tại IEI:
1. New Student Scholarship: Học bổng dành cho sinh viên đã tốt nghiệp

THPT muốn theo học chương trình Cử nhân liên kết, giúp tiết kiệm 50-100%
học phí cho năm học đầu tiên tại IEI.

Điều kiện xét học bổng:
• Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình ≥ 8.0
• Có điểm tiếng Anh tối thiểu theo yêu cầu của chương trình
• Có nhiều thành tích trong học tập, công tác xã hội.
• Thư giới thiệu của trường hoặc Thầy/Cô (nếu có)
2. Academic Scholarship: Học bổng dành cho sinh viên đang theo học

chương trình Cử nhân liên kết, giúp tiết kiệm 50-100% học phí cho năm học thứ
hai tại IEI.

Điều kiện xét học bổng:
• Hoàn thành tối thiểu 30 tín chỉ năm thứ nhất với thành tích xuất sắc.
• Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn-Hội, các hoạt động ngoại khóa tại

IEI.
Giai đoạn 2: Chuyển tiếp
Hằng năm các trường đại học đối tác dành nhiều suất học bổng cho sinh

viên IEI.
- Học phí:
+ Giai đoạn 1 tại IEI (bao gồm phí tài liệu): 101.340.000VNĐ/năm học/30

tín chỉ (tương đương 3.378.000VNĐ/tín chỉ)
+ Giai đoạn 2: học phí theo quy định của trường đối tác.

Chương trình cử nhân quốc tế là chương trình đào tạo chuyển tiếp. Sinh
viên sẽ học từ một đến hai năm tại IEI sau đó sẽ học tiếp giai đoạn sau ở các
trường đại học ở các nước Mỹ, Anh, New Zealand để lấy bằng cử nhân. Hiện tại
chương trình này đào tạo 3 nhóm ngành chính:

- Kinh doanh và quản trị (2+2, 1+2)
- Công nghệ Thông tin (2+2)
- Quản lý khách sạn (2+2)
• Giai đoạn 1 tại IEI: sinh viên học từ 1 đến 2 năm (30-60 tín chỉ)
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• Giai đoạn 2 tại Hoa Kỳ, Anh, New Zealand: sinh viên học từ 1 đến 2 năm
(30-60 tín chỉ).

1.9. TRUNG TÂM ĐẠI HỌC PHÁP (MÃ TRƯỜNG: PUF)

Địa chỉ: Phòng 706, Nhà điều hành ĐHQG-HCM - Khu phố 6, Phường
Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: (08) 37 242 169 - Fax : (08)
37 242 166

Website: www.pufhcm.edu.vn, Email: info@pufhcm.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Văn bằng: do các trường đại học đối tác cấp bằng.
- Thời gian đào tạo: 3 năm.
- Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn
- Đối tượng dự tuyển:
+ Học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc nước ngoài.
+ Sinh viên đã từng học tại các trường Đại học, Cao đẳng của Việt Nam

hoặc nước ngoài.
+ Sinh viên đã hoàn thành năm 1 hoặc năm 2 đại học có thể ứng tuyển trực

tiếp vào năm 2 hoặc năm 3 tại PUF-HCM.
- Điều kiện tuyển sinh:
+ Xét điểm tốt nghiệp THPT / điểm thi Đại học đạt từ điểm sàn của Bộ GD

&ĐT.
+ Xét Học bạ THPT.
+ Trình độ ngoại ngữ: Tương đương cấp độ B2 khung châu Âu (CEFR):

DELF B2; TCF niveau 4; IELTS 5.5; TOEFL iBT 61; TOEIC 600.
* Đối với những thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ tương đương cấp B2

khung châu Âu sẽ tham dự kỳ phỏng vấn tuyển sinh và học lớp tăng cường ngoại
ngữ do PUF-HCM tổ chức

- Học bổng:
+ Học bổng tuyển sinh: Trị giá từ 25% đến 100% học phí của toàn khóa

học, dành cho thí sinh đạt giải Học Sinh Giỏi Quốc Gia/ Quốc Tế hoặc thí sinh
đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển Đại học.

+ Học bổng xuất sắc: Trị giá từ 25% đến 75% học phí của năm học tiếp
theo, dành cho sinh viên đạt kết quả học tập thuộc top 10% của lớp.

Ngành học/ Trình độ
Tổ hợp môn

thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
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Ngành học/ Trình độ
Tổ hợp môn

thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp: Giảng dạy 100%
bằng tiếng Pháp. Chịu trách nhiệm đào tạo và cấp
bằng: Trường Đại học Toulouse 1 Capitole (Pháp)

Xét tuyển 50

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp: Giảng dạy 100%
bằng tiếng Anh. Chịu trách nhiệm đào tạo và cấp
bằng: Trường Đại học Toulouse 1 Capitole (Pháp)

Xét tuyển 50

Cử nhân Tin học: Giảng dạy 100% bằng tiếng Pháp.
Chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng: Trường Đại
học Paris 6 và Đại học Bordeaux (Pháp)

Xét tuyển 30
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2. ĐẠI HỌC HUẾ VÀ CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3828 493, 3833 329; Fax: (054) 3825 902
Website: www.hueuni.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc và 1 phân

hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT),  Trường  ĐH Sư phạm (DHS), Trường
ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật
(DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Trường ĐH
Luật (DHA),  Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD) và Phân
hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

- Đại học Huế tổ chức một Hội đồng tuyển  sinh chung để tuyển sinh cho tất
cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng
Trị.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Đại học Huế tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016: Áp dụng

cho tất cả các trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu.
+ Phương thức xét tuyển theo học bạ THPT: Phương thức này áp dụng cho

thí sinh xét tuyển vào Trường Đại học Nghệ thuật, Khoa Giáo dục thể chất
(GDTC), Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và ngành Kiến trúc của Trường
Đại học Khoa học.

- Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi
THPT Quốc gia năm 2016 để tuyển sinh.

- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn
thi.

2.1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT (MÃ TRƯỜNG: DHA)

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3946 996. Website: www.hul.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 900
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

550

Luật kinh tế D380107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

350

2.2. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (MÃ TRƯỜNG: DHC)
Địa chỉ: Số 52 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3816 058. Website: khoagdtc.hueuni.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất, ngoài các môn văn hóa,

phải thi môn năng khiếu theo quy định, gồm: Bật xa tại chỗ, Chạy cự ly 100m,
Chạy luồn cọc. Điểm môn năng khiếu có hệ số 2.

- Điều kiện xét tuyển:
+ Điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5,0.
+ Thí sinh phải có thể hình cân đối; không bị dị tật, dị hình; không bị bệnh

tim mạch; nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.
- Khoa GDTC – Đại học Huế tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn Toán, Sinh học của kỳ thi

THPT quốc gia năm 2016 và kết quả điểm thi môn năng khiếu do Khoa tổ chức
thi riêng để xét tuyển. Khoa dành 50% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương
thức này.

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT của 5 học kỳ (2 học
kỳ năm học lớp 10, 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12) và kết
quả điểm thi môn năng khiếu do Khoa tổ chức thi riêng để xét tuyển. Điều kiện
là điểm trung bình cộng của 5 học kỳ các môn Toán và Sinh học phải >= 10.0,
làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

(điểm môn toán của 5 học kỳ + điểm môn Sinh học của 5 học kỳ)/5 >=
10.0

Khoa dành 50% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.
- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 160

Giáo dục Thể chất D140206

Toán, Sinh học, NĂNG
KHIẾU (Bật xa tại chỗ, Chạy
100m, Chạy luồn cọc) (Môn
chính: Năng khiếu, hệ số 2)

160

2.3. KHOA DU LỊCH (MÃ TRƯỜNG: DHD)
Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3897 755. Website: http://hat.hueuni.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 550

Kinh tế D310101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh (*)

50

Quản trị kinh doanh D340101 200

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300

2.4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (MÃ TRƯỜNG: DHF)
Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3830 678. Website: http://hucfl.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển là

điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải >= 5.0.
- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% học phí.
Các môn chính (in chữ hoa, đậm): nhân hệ số 2

Ngành học/ Trình
độ

Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm24

Ngành học/ Trình
độ

Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học: 1300

Sư phạm Tiếng Anh D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

(*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

100

Sư phạm Tiếng Pháp D140233

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP

(*)

30

Sư phạm Tiếng
Trung Quốc D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG

TRUNG(*)

30

Việt Nam học D220113

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

(*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

50

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

(*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

540

Ngôn ngữ Nga D220202

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NGA (*)

40

Ngôn ngữ Pháp D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP

(*)

50



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 25

Ngành học/ Trình
độ

Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Ngôn ngữ Trung
Quốc D220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG TRUNG

(*)

160

Ngôn ngữ Nhật D220209

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NHẬT

(*)

180

Ngôn ngữ Hàn quốc D220210

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

(*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

70

Quốc tế học D220212

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

(*)
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

50

2.5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (MÃ TRƯỜNG: DHK)
Địa chỉ: Nhà C, số 99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3691333; Website: www.hce.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Ngành Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với

trường ĐH Rennes I, Cộng hoà Pháp):
+ Chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp những yếu tố vượt trội

của hai chương trình giáo dục Pháp – Việt Nam nhằm đào tạo những cử nhân ưu
tú trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

+ Thời gian đào tạo: 4 năm, trong đó năm thứ 4 học tại Trường ĐH Rennes I
– Cộng hòa Pháp nếu đáp ứng yêu cầu về kiến thức khoa học và tiếng Pháp theo
quy định.

+ Bằng tốt nghiệp: Sinh viên được cấp hai bằng đại học chính quy của
trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế và ĐH Rennes I – Cộng hòa Pháp.

+ Học phí: 15 triệu đồng/học kỳ (không bao gồm chi phí học tại Pháp),
không thay đổi trong suốt khóa học.



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm26

+ Ưu đãi: Sinh viên sang học ở Pháp được hưởng mọi ưu đãi dành cho sinh
viên của ĐH Rennes I- Cộng hòa Pháp (ký túc xá, hỗ trợ xã hội, học tập).

+ Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ: Văn phòng chương trình đào tạo
đồng cấp bằng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di – phường
An Cựu - Thành phố Huế, Nhà A, Tầng 5; Điện thoại: (054) 3817399 hoặc
0905.604.488; Website: http://rennes.hce.edu.vn hoặc E-mail:
minhlypt@yahoo.fr.

- Ngành Kinh tế nông nghiệp - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên
tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường ĐH
Sydney, Australia):

+ Trình độ tiếng Anh: Trong năm học thứ nhất nhà trường dạy tiếng Anh để
sinh viên học đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu.

+ Thời gian đào tạo: 4 năm.
+ Học phí: 9 triệu đồng/học kỳ cho bốn học kỳ đầu; 10 triệu đồng/học kỳ

cho 4 học kỳ sau.
+ Thông tin liên hệ: Văn phòng CTTT, Trường Đại học Kinh tế - Đại học

Huế, 99 Hồ Đắc Di – Tp. Huế; Nhà B, Tầng 1; ĐT: (054) 3938380; Email:
hce.cttt@hce.edu.vn; Website: cttt.hce.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1820

Kinh tế D31010
1

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí (*)

280

Quản trị kinh doanh D34010
1 210*

Marketing D34011
5 80

Kinh doanh thương mại D34012
1 170

Tài chính - Ngân hàng D34020
1

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

150

Kế toán D34030
1

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 170
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kiểm toán D34030
2

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí (*) 160

Quản trị nhân lực D34040
4 70

Hệ thống thông tin quản lí D34040
5 150

Kinh doanh nông nghiệp D62011
4 50

Kinh tế nông nghiệp D62011
5 150

Các chương trình liên kết
đào tạo
Tài chính – Ngân hàng
(liên kết đào tạo đồng cấp
bằng với Trường Đại học
Rennes I, Cộng hòa Pháp)

L34020
1

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

50

Kinh tế Nông nghiệp – Tài
chính (đào tạo theo
chương trình tiên tiến,
giảng dạy bằng tiếng Anh
theo chương trình đào tạo
của trường ĐH Sydney,
Australia)

D90312
4

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí (*)

60

Các ngành đào tạo liên
thông trình độ từ cao
đẳng lên đại học chính
quy:

Quản trị kinh doanh D34010
1LT

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí (*)

10

Kế toán D34030
1LT 10

(*)Ngành Quản trị kinh doanh có thêm 50 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu
Đại học Huế tại Quảng Trị

2.6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (MÃ TRƯỜNG: DHL)



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm28

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3529138. Website: www.huaf.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2160

Công thôn D510210

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30
Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201 60

Kĩ thuật cơ - điện tử D520114 50
Kĩ thuật cơ sở hạ tầng D580211 50
Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học

150
Công nghệ sau thu hoạch D540104 50
Quản lí đất đai D850103 250
Khoa học đất D440306 30
Nông học D620109 50
Bảo vệ thực vật D620112 100
Khoa học cây trồng D620110 150
Công nghệ rau hoa quả
và cảnh quan D620113 50

Chăn nuôi (song ngành
Chăn nuôi - Thú y) D620105 160

Thú y D640101 200
Nuôi trồng thủy sản D620301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học

220
Quản lý nguồn lợi thủy
sản D620305 50

Công nghệ chế biến lâm
sản D540301 45

Lâm nghiệp D620201 100
Lâm nghiệp đô thị D620202 45
Quản lý tài nguyên rừng D620211 100
Khuyến nông D620102 50

Phát triển nông thôn D620116

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

170



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 29

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 200

Khoa học cây trồng C620110
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50
Chăn nuôi C620105 50
Nuôi trồng thủy sản C620301 50
Quản lý đất đai C850103 50

2.7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT (MÃ TRƯỜNG: DHN)

Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3527 746. Website: www.hufa.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Thí sinh xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Nghệ thuật, ngoài

môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định. Các ngành:
Hội họa; Sư phạm Mỹ thuật; Đồ  họa; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Thiết
kế nội thất thi môn Hình họa và Trang trí. Ngành Điêu khắc thi môn Tượng tròn
và Phù điêu.

- Điểm các môn năng khiếu có hệ số 2 và mỗi môn năng khiếu chưa nhân hệ
số phải ≥ 5.0.

- Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc

gia năm 2016 và kết quả điểm thi các môn năng khiếu do Trường tổ chức thi
riêng để xét tuyển. Trường dành 70% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương
thức này.

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn ở bậc THPT của 5
học kỳ (2 học kỳ năm học lớp 10, 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học
lớp 12) và kết quả điểm thi các môn năng khiếu do Trường tổ chức thi riêng để
xét tuyển. Điều kiện là điểm trung bình cộng môn Ngữ văn của 5 học kỳ phải ≥
5.0, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Trường dành 30% chỉ tiêu ngành để tuyển
sinh theo phương thức này.

- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Các môn chính (chữ in hoa, đậm) trong tổ hợp môn xét tuyển nhân hệ

số 2).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm30

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học: 210

Sư phạm Mĩ thuật D140222 Ngữ văn, Năng khiếu
(HÌNH HỌA, TRANG TRÍ) 30

Hội họa D210103 Ngữ văn, Năng khiếu
(HÌNH HỌA, TRANG TRÍ) 20

Đồ họa D210104 Ngữ văn, Năng khiếu
(HÌNH HỌA, TRANG TRÍ) 10

Điêu khắc D210105 Ngữ văn, Năng khiếu
(TƯỢNG TRÒN, PHÙ ĐIÊU) 5

Thiết kế đồ họa D210403 Ngữ văn, Năng khiếu
(HÌNH HỌA, TRANG TRÍ) 50*

Thiết kế thời trang D210404 Ngữ văn, Năng khiếu
(HÌNH HỌA, TRANG TRÍ) 25

Thiết kế nội thất D210405 Ngữ văn, Năng khiếu
(HÌNH HỌA, TRANG TRÍ) 50*

*Ngành Thiết kế Đồ họa và ngành Thiết kế Nội thất mỗi ngành có thêm
10 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

2.8. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (MÃ TRƯỜNG:
DHQ)

Địa chỉ: Số 133 Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà, Quảng Trị.
Điện thoại: (053) 3560 661. Website: www.phqt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả điểm thi các môn theo tổ hợp môn thi

tương ứng của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 để xét tuyển vào các ngành đào tạo.
Phân hiệu dành 70% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập của các môn trong tổ hợp môn
thi đăng ký xét tuyển ở bậc THPT của 5 học kỳ (2 học kỳ năm học lớp 10, 2 học
kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12) để xét tuyển. Điều kiện là điểm
trung bình cộng 5 học kỳ của các môn này phải >= 18.0, làm tròn đến 1 chữ số
thập phân. Phân hiệu dành 30% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức
này.

- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.
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Các môn chính (chữ in hoa, đậm) trong tổ hợp môn xét tuyển nhân hệ
số 2.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 150

Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

50

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

50

Kĩ thuật điện, điện tử D520201 50
Các ngành đào tạo cao
đẳng:

Công nghệ kỹ thuật môi
trường C510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

30

Các ngành của các
Trường đại học thành
viên đào tạo tại Phân
hiệu ĐH Huế tại Quảng
Trị
1. Trường ĐH Nghệ
thuật

Thiết kế đồ họa D210403 Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH
HỌA, TRANG TRÍ) 10

Thiết kế nội thất D210405 Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH
HỌA, TRANG TRÍ) 10

2. Trường ĐH Kinh tế

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí (*)

50

2.9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (MÃ TRƯỜNG: DHS)
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Địa chỉ: Số 32 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3 822 132. Website: www.dhsphue.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Điều kiện xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư

phạm là điểm hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt từ loại khá trở
lên (căn cứ theo học bạ THPT).

- Ngành Vật lí đào tạo theo chương trình tiên tiến của Trường đại học
Virginia Hoa Kỳ, giảng dạy bằng tiếng Anh. Điều kiện xét tuyển: Căn cứ kết
quả điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của 02 tổ hợp môn thi là Toán,
Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh (môn Vật lí có hệ số 2) và điểm trung
bình cộng môn Tiếng Anh của các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 phải ≥ 6.0, làm
tròn đến một chữ số thập phân. Kết quả điểm của 02 tổ hợp trên phải bằng hoặc
lớn hơn điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm Vật lí của Trường đại học Sư
phạm – Đại học Huế. Trường sẽ xét tuyển thí sinh có kết quả điểm của 02 tổ hợp
trên từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; Ưu tiên xét tuyển đối với những thí
sinh đạt các giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12
THPT năm 2016 các môn Toán, Vật lí, Hóa học và Tin học.

- Trong số chỉ tiêu của các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư
phạm Hóa học và Sư phạm Sinh học, mỗi ngành có 30 chỉ tiêu đào tạo bằng
Tiếng Anh.

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài  các  môn văn hóa,
thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định, gồm: Hát tự chọn, Đọc diễn
cảm, Kể chuyện theo tranh; Môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non có hệ số
1. Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Các môn chính (chữ in hoa, đậm) trong tổ hợp môn xét tuyển nhân hệ
số 2.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1580

Sư phạm Toán học D140209 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

150
Sư phạm Tin học D140210 90

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, VẬT LÍ, Hóa học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh 120

Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, HÓA HỌC
Toán, Sinh học, HÓA HỌC 120
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Sinh học D140213
Toán, SINH HỌC, Hóa học

Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh
(*)

120

Sư phạm kỹ thuật công
nghiệp D140214 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*) 30

Giáo dục chính trị D140205 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*) 50

Sư phạm Ngữ văn D140217
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh
(*)

200

Sư phạm Lịch sử D140218
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh
(*)

150

Sư phạm Địa lí D140219 Toán, Sinh học, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 150

Tâm lý học giáo dục D310403 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50

Giáo dục Tiểu học D140202 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 160

Giáo dục Mầm non D140201
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng

khiếu (*)
160

Vật lí (đào tạo theo
chương trình tiên tiến,
giảng dạy bằng tiếng
Anh theo chương trình
đào tạo của Trường
ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

T140211 Toán, VẬT LÍ, Hóa học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh 30

Liên kết đào tạo đại
học chính quy theo địa
chỉ tại Trường Đại
học An Giang:

200

Giáo dục mầm non D140201
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng

khiếu (*)
200
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2.10.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (MÃ TRƯỜNG: DHT)

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3823 290. Website: www.husc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc (khối V), ngoài các môn văn hóa,

thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) theo quy định.
- Môn Toán có hệ số 1,5; môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 2 (gồm Vẽ Mỹ thuật 1:

6 điểm và Vẽ Mỹ thuật 2: 4 điểm). Điều kiện xét tuyển đối với ngành Kiến trúc
là điểm môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5,0.

- Đối với ngành Kiến trúc, trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn Toán, Vật lí, Ngữ văn của kỳ

thi THPT quốc gia năm 2016 (theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển) và kết quả
điểm thi môn Vẽ mỹ thuật do Trường tổ chức thi riêng để xét tuyển. Trường
dành 80% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT của 4 học kỳ (2 học
kỳ năm học lớp 11 và 2 học kỳ năm học lớp 12) các môn Toán, Vật lí hoặc
Toán, Ngữ văn và kết quả điểm thi môn Vẽ mỹ thuật do Trường tổ chức thi
riêng để xét tuyển. Điều kiện là điểm trung bình cộng 4 học kỳ của các môn
trong tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển phải >= 12.0, làm tròn đến 1 chữ số thập
phân. Trường dành 20% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Các môn chính (chữ in hoa, đậm) trong tổ hợp môn xét tuyển nhân hệ

số 2

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2220

Đông phương học D220213
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

50

Triết học D220301
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Lịch sử D220310
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Xã hội học D310301 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

60

Báo chí D320101 180

Sinh học D420101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)

80

Công nghệ sinh học D420201 100

Vật lí học D440102 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*) 70

Hoá học D440112
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

100

Địa lí tự nhiên D440217
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Địa lí (*)

60

Khoa học môi trường D440301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (*)

100

Công nghệ thông tin D480201 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh 250

Công nghệ kĩ thuật
điện tử, truyền thông D510302 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Kiến trúc D580102

Toán, Vật lí, VẼ MỸ THUẬT
(Môn Toán, hệ số 1.5; môn Vẽ

mỹ thuật, hệ số 2)
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ

THUẬT (*) (Môn Toán, hệ số
1.5; môn Vẽ mỹ thuật, hệ số 2)

150

Công tác xã hội D760101
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

150

Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
100

1. Nhóm ngành: Nhân
văn 200
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Hán nôm D220104 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)Ngôn ngữ học D220320

Văn học D220330 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

2. Nhóm ngành: Toán
và thống kê 120

Toán học D460101 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh (*)Toán ứng dụng D460112

3. Nhóm ngành: Kỹ
thuật 190

Kĩ thuật địa chất D520501 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

Kĩ thuật trắc địa - bản
đồ D520503 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*)

Địa chất học D440201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

2.11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (MÃ TRƯỜNG: DHY)

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3822173. Website: www.huemed-univ.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Điểm ngưỡng nộp hồ sơ xét tuyển:
+ Y đa khoa: 24 điểm
+ Răng hàm mặt: 24 điểm
+ Y học dự phòng: 21 điểm
+ Y học cổ truyền: 21 điểm
+ Dược học: 24 điểm
+ Điều dưỡng: 21 điểm
+ Kỹ thuật hình ảnh y học: 21 điểm
+ Xét nghiệm y học: 21 điểm
+ Y tế công cộng: 18 điểm
LƯU Ý: (*) là những tổ hợp môn thi mới của ngành. Tất cả các tổ hợp môn

thi mới này chỉ được xét tuyển tối đa 25% tổng chỉ tiêu của ngành.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1500

Y đa khoa D720101 Toán, Sinh học, Hóa học 550
Răng - Hàm - Mặt D720601 Toán, Sinh học, Hóa học 100
Y học dự phòng D720103 Toán, Sinh học, Hóa học 180
Y học cổ truyền D720201 Toán, Sinh học, Hóa học 80
Dược học D720401 Toán, Vật lí, Hóa học 180
Điều dưỡng D720501 Toán, Sinh học, Hóa học 150
Kỹ thuật hình ảnh y học D720330 Toán, Sinh học, Hóa học 60
Xét nghiệm y học D720332 Toán, Sinh học, Hóa học 100
Y tế công cộng D720301 Toán, Sinh học, Hóa học 100

3. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: liên hệ: (0511) 3822041. Website: www.udn.vn
Điện thoại: liên hệ Ban Đào tạo: (0511) 3835345
Thông tin tuyển sinh:
* Đại học Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung cho các cơ sở

giáo dục đại học thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc: ĐH Bách khoa
(DDK), ĐH Kinh tế (DDQ), ĐH Ngoại ngữ (DDF), ĐH Sư phạm (DDS), CĐ
Công nghệ  (DDC), CĐ Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon
Tum (DDP), Khoa Y Dược (DDY), Viện nghiên cứu  & Đào tạo Việt - Anh
(DDV).

* Phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia, cụm thi do
các trường đại học chủ trì.

* Tuyển sinh trong cả nước.
* Tổng chỉ tiêu của Đại học Đà Nẵng: Đại học CQ: 10925; Liên thông ĐH:

515; Bằng 2 ĐH CQ :10 ; Cao đẳng CQ: 2900 ; Liên thông CĐ: 250
Thông tin cần lưu ý: Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dành cho đề án

tuyển sinh riêng
1. Thời gian:
- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành sử dụng kết quả kỳ

thi THPT Quốc gia: theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu: từ ngày

15/4/2016 đến hết ngày 15/5/2016 (Dự kiến)
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- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành theo phương thức
tuyển sinh riêng:

* Đợt 1 từ ngày 15/4/2016 đến hết ngày 30/6/2016 (Dự kiến)
* Các đợt bổ sung: cùng thời gian với các đợt xét tuyển bổ sung sử dụng kết

quả kỳ thi THPT Quốc gia.
2. Địa điểm nhận hồ sơ:
a) Địa điểm số 1: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Ban Đào tạo, 41 Lê Duẩn, Quận

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
* Đối tượng: các thí sinh trên toàn quốc.
b) Địa điểm số 2: PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
* Đối tượng: các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Tây Nguyên.
* Thí sinh có thể đăng ký thi môn năng khiếu, đăng ký xét tuyển trực tuyến

hoặc tải các mẫu đơn đăng ký thi môn năng khiếu, mẫu đơn đăng ký xét tuyển
trên trang web tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://ts.udn.vn.

3. Thời gian thi các môn năng khiếu:
Thí sinh làm thủ tục dự thi: sáng ngày 10/7/2016 (Dự kiến)
Thi các môn năng khiếu: ngày 11, 12/7/2016 (Dự kiến)

3.1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (MÃ TRƯỜNG: DDK)
Thông tin tuyển sinh:
* Tuyển sinh trong cả nước
* Phương thức tuyển sinh:
+ Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia riêng ngành

Kiến trúc có môn Vẽ mỹ thuật thi theo đề thi của Đại học Đà Nẵng;
* Ngoài 2840 chỉ tiêu ĐH CQ, trường còn có 300 chỉ tiêu dành cho liên

thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy và 10 chỉ tiêu Bằng 2 chính quy
* CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (05

Ngành):
(1) Công nghê thông tin
(2) Công nghê thông tin (chuẩn Nhật Bản)
(3) Kỹ thuật điện, điện tử
(4) Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
(5) Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
+ Ngành Kiến trúc: Môn Vẽ mỹ thuật do Đại học Đà Nẵng tổ chức thi. Các

môn khác lấy kết quả kỳ thi THPTQG (xem thông tin trong đề án TSR của
ĐHĐN)
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* Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp
* Các chương trình tiến tiến
* Thông tin chi tiết về tuyển sinh, các chương trình chất lượng cao, chương

trình tiên tiến của Trường được công bố trên trang thông tin điện tử của trường
tại website: http://daotao.dut.udn.vn/ts.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học

Tổng chỉ tiêu: 3150
(ĐHCQ: 2840; B2CQ: 10; LTCQ:

300)
Sư phạm kỹ thuật công
nghiệp D140214 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng AnhCông nghệ kĩ thuật vật

liệu xây dựng D510105

Công nghệ chế tạo máy D510202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản lí công nghiệp D510601
Kỹ thuật cơ khí D520103
Kĩ thuật cơ - điện tử D520114
Kĩ thuật nhiệt D520115
Kĩ thuật tàu thuỷ D520122
Kĩ thuật điện, điện tử D520201
Kĩ thuật điện tử và viễn
thông D520209

Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216

Kĩ thuật hoá học D520301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hóa học, Tiếng AnhKỹ thuật môi trường D520320

Kĩ thuật dầu khí D520604

Công nghệ thực phẩm D540101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kiến trúc D580102
Vẽ mỹ thuật, Toán, Ngữ văn

Vẽ mỹ thuật, Toán, Vật lí
Vẽ mỹ thuật,Toán, Tiếng Anh

Kỹ thuật công trình xây
dựng D580201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng AnhKĩ thuật công trình thủy D580202
Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng AnhKĩ thuật xây dựng D580208
Kinh tế xây dựng D580301
Quản lý tài nguyên và
môi trường D850101 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

3.2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (MÃ TRƯỜNG: DDQ)

Thông tin tuyển sinh:
* Tuyển sinh trong cả nước.
* Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.
* Trong tổng số 3365 chỉ tiêu có 165 chỉ tiêu liên thông từ Cao đẳng lên Đại

học chính quy.
* Xét trúng tuyển theo Ngành, thí sinh trúng tuyển Ngành sẽ được chọn học

bất kỳ Chuyên ngành thuộc Ngành  đã đăng ký.
* CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (07 chuyên

ngành):
(1) Kế toán, (2) Kiểm toán, (3) Marketing,
(4) Ngoại thương (thuộc ngành Kinh doanh quốc tế),
(5) Quản trị tài chính (thuộc ngành Quản trị kinh doanh),
(6) Ngân hàng (thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng);
(7) Tài chính doanh nghiệp (thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng)
* Thông tin chi tiết về tuyển sinh, các chương trình chất lượng cao, chương

trình tiên tiến của Trường được công bố trên trang thông tin điện tử của trường.
Thông tin chi tiết tại http://due.udn.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 3365 (ĐHCQ: 3200; LTCQ: 165)
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kinh tế D310101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lý Nhà nước D310205
Quản trị kinh doanh D340101
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Quản trị khách sạn D340107
Marketing D340115
Kinh doanh quốc tế D340120
Kinh doanh thương mại D340121
Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán D340301
Kiểm toán D340302
Quản trị nhân lực D340404
Hệ thống thông tin quản
lí D340405

Luật D380101
Luật kinh tế D380107
Thống kê D460201

3.3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (MÃ TRƯỜNG: DDF)

Thông tin tuyển sinh:
* Tuyển sinh trong cả nước
* Phương thức tuyển sinh: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia.
+ Điểm xét trúng tuyển theo ngành.
+ Môn xét tuyển chính: Ngoại ngữ hệ số 2.
* CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO:
- Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh, Tiếng Anh thương mại), Ngành Quốc tế

học;
- Sau khi trúng tuyển vào các chương trình CLC, quy trình xét tuyển vào 02

chuyên ngành CLC của ngành Ngôn ngữ Anh  (tiếng  Anh CLC và tiếng Anh
Thương mại CLC) được thực hiện sau khi SV nhập học.

- Thông tin chi tiết tại http://ufl.udn.vn.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại
học

1660
(ĐHCQ)

Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Pháp D140233 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Sư phạm Tiếng Trung
Quốc D140234 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Nga D220202
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Nga
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Pháp D220203 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

Ngôn ngữ Nhật D220209 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật

Ngôn ngữ Hàn quốc D220210 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quốc tế học D220212 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Đông phương học D220213 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3.4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (MÃ TRƯỜNG: DDS)

Thông tin tuyển sinh:
* Tuyển sinh trong cả nước
* Điểm xét trúng tuyển theo ngành.
* Phương thức TS: theo 02 hình thức
+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Tuyển sinh riêng (xem thông tin trong đề án TSR của ĐHĐN)
* Ngành Giáo dục Mầm non, Ngành Sư phạm Âm nhạc: Môn năng khiếu do

ĐHĐN ra đề và tổ chức thi.
* Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Theo quy chế tuyển sinh hiện

hành và quy định của ĐHĐN.
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+ Học phí: theo số tín chỉ thực học/học kỳ.
+ Thông tin chi tiết tại trang web: http://tuyensinh.ued.udn.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 2155

Giáo dục Tiểu học D140202 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Giáo dục Chính trị D140205 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng AnhSư phạm Tin học D140210

Sư phạm Vật lí D140211 Vật lí, Toán, Hóa học
Vật lí, Toán, Tiếng Anh

Sư phạm Hoá học D140212 Hóa học, Toán, Vật lí
Sư phạm Sinh học D140213 Sinh học, Toán, Hóa học
Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Sư phạm Địa lí D140219 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Việt Nam học D220113 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử D220310 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Văn học D220330 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhVăn hoá học D220340

Tâm lí học D310401 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Sinh học, Toán, Hóa học

Địa lí học D310501 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Báo chí D320101 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ sinh học D420201 Sinh học, Hóa học, Toán

Vật lí học D440102 Vật lí, Toán, Hóa học
Vật lí, Toán, Tiếng Anh

Hóa học D440112 Hóa học, Toán, Vật lí
Hóa học, Toán, Tiếng Anh

Địa lí tự nhiên D440217 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Khoa học môi trường D440301 Hóa học, Toán, Vật lí
Toán ứng dụng D460112 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng AnhCông nghệ thông tin D480201

Công tác xã hội D760101 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101 Sinh học, Toán, Hóa học

Giáo dục Mầm non D140201 Năng Khiếu, Toán, Ngữ văn

Sư phạm Âm nhạc D140221
Năng Khiếu 1 (Ký - Xướng
âm), Năng Khiếu 2 (Đàn -

Hát), Ngữ văn

3.5. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM (MÃ TRƯỜNG:
DDP)

Thông tin tuyển sinh:
* Tuyển sinh trong cả nước
* Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo
* Điểm các tổ hợp môn xét tuyển bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
* Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, PHKT có xét tuyển các

ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (Xem thông tin chi tiết
trong  đề án tuyển sinh riêng của ĐHĐN).

* Trong tổng số 650 chỉ tiêu có 50 chỉ tiêu liên thông chính qui từ cao đẳng
lên đại học chính quy.

* Thông tin chi tiết tại http://www.kontum.udn.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 650 (ĐHCQ: 600; LTCQ: 50)

Giáo dục Tiểu học D140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sư phạm Toán học D140209
Kinh tế D310101
Quản trị kinh doanh D340101
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kinh doanh thương mại D340121
Kế toán D340301
Kiểm toán D340302
Luật kinh tế D380107
Kinh doanh nông nghiệp D620114
Tài chính - Ngân hàng D340201
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kĩ thuật điện, điện tử D520201
Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205

3.6. KHOA Y - DƯỢC (MÃ TRƯỜNG: DDY)

Thông tin tuyển sinh:
* Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo
* Thông tin chi tiết tại http://www.smp.udn.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 220

Y đa khoa D720101 Toán, Hoá học, Sinh học 150
Điều dưỡng D720501 Toán, Hoá học, Sinh học 70

3.7. VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT ANH (MÃ TRƯỜNG: DDV)

Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
* Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
* Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia,VN-UK có xét tuyển các

ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (Xem thông tin chi tiết
trong đề án tuyển sinh riêng của ĐHĐN).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 250

Quản trị và Kinh doanh
quốc tế (IBM)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Khoa học và kỹ thuật máy
tính (CSE)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3.8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (MÃ TRƯỜNG: DDC)
Thông tin tuyển sinh:
* Tuyển sinh trong cả nước
* Đối tượng xét tuyển
- Hệ chính quy: Thí sinh đã tốt nghiệp PTTH, đã dự thi THPT quốc gia

2016, có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ Cao
đẳng do Bộ GD-ĐT qui định.

- Hệ chính quy liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN, đã dự thi THPT
quốc gia 2016, có đăng ký thi để xét tuyển CĐ hệ liên thông, có điểm xét tuyển
đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cấp Cao đẳng do Bộ GD-ĐT qui định.

* Trong tổng số 2150 chỉ tiêu có 100 chỉ tiêu liên thông từ Cao đẳng lên Đại
học chính quy.

* Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc: Xét tuyển riêng đối với thí sinh có
dự thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật do các trường ĐH tổ chức. Các môn khác
lấy kết quả kỳ thi THPTQG (xem thông tin trong đề án TSR của ĐHĐN)

* Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, Trường có xét tuyển các
ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (Xem thông tin chi tiết
trong đề án tuyển sinh riêng của ĐHĐN).

* Nhà trường dành tối thiểu 60% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi THPT
2016, phần còn lại sẽ được dùng để xét tuyển theo học bạ

Facebook : http://facebook.com/tuyensinhcdcn
Số điện thoại tuyển sinh (05113) 835705 – (05113) 8530103

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 2150 (CĐCQ: 2050; LTCQ: 100)
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Hệ thống thông tin quản
lí C340405

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ sinh học C420201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật kiến
trúc C510101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103

Công nghệ kỹ thuật giao
thông C510104

Công nghệ kỹ thuật cơ
khí C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử C510203

Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205
Công nghệ kỹ thuật nhiệt C510206
Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302

Quản lý xây dựng C580302
Công nghệ kỹ thuật hoá
học C510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng AnhCông nghệ kỹ thuật môi

trường C510406
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thực phẩm C540102
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3. 9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(MÃ TRƯỜNG: DDI)

Thông tin tuyển sinh:
* Tuyển sinh trong cả nước
* Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, CĐCN Thông tin có xét

tuyển các ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (Xem thông tin
chi tiết trong đề án tuyển sinh riêng của ĐHĐN).

* Điểm chuẩn trúng tuyển chung cho toàn trường; sau đó xét vào ngành,
chuyên ngành.

* Trong 1000 chỉ tiêu CĐ chính quy có 150 chỉ tiêu liên thông chính quy
cho 3 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin.

* Thông tin chi tiết xem trên trang thông tin của trường:
http://tuyensinh.cit.udn.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 1000 (CĐCQ: 850; LTCQ: 150)

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Marketing C340115
Kế toán C340301
Khoa học máy tính C480101
Truyền thông và mạng
máy tính C480102

Hệ thống thông tin C480104
Công nghệ thông tin C480201
Tin học ứng dụng C480202
Công nghệ kỹ thuật máy
tính C510304

4. HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ (MÃ TRƯỜNG: HVA)

Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (054) 3898490. Fax: (054) 3838010
Website: www.hocvienamnhachue.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả  nước
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- Tổ chức thi tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng tại Học viện âm nhạc Huế.
- Ngày thi: dự kiến đợt 1 từ 19/7 đến 21/7/2016, đợt 2 từ 20/9 đến

23/9/2016
- Thí sinh tải mẫu hồ sơ ĐKDT trên Website của trường và nộp trực tiếp

hoặc chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo, Học viện Âm nhạc Huế.
- Môn Ngữ văn xét tuyển dựa vào học bạ THPT hoặc điểm thi môn Ngữ văn

kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm ngữ văn có hệ số 1;
- Điểm môn thi Năng khiếu nhân hệ số 2.
* Điều kiện để xét trúng tuyển:
- Thí sinh không có môn thi nào bị điểm 1;
- Điểm môn Ngữ văn đạt ngưỡng điểm qui định xét tuyển vào đại học của

Bộ GDĐT;
- Điểm ngưỡng môn chuyên ngành chưa nhân hệ số (đạt ngưỡng từng

chuyên ngành):
+ Đối với các ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biễu diễn

nhạc cụ truyền thống: môn chuyên ngành từ 7.0 điểm trở lên.
+ Đối với ngành Sáng tác, Âm nhạc học: môn chuyên ngành từ 6.0 điểm trở

lên.
+ Đối với ngành Sư phạm âm nhạc: môn Năng khiếu (Đàn và Hát) mỗi môn

từ 5.0 điểm trở lên.
- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào Học viện với hồ sơ

đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;
- Nguyên tắc xét tuyển chung: lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống và

đạt ngưỡng điểm trở lên các môn Ngữ văn, môn Chuyên ngành, môn Năng
khiếu (Sư phạm âm nhạc).

- Thí sinh phải dự thi đầy đủ các phần thi trong môn năng khiếu của ngành
dự thi. Ngành sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Học viện âm nhạc Huế.
Số  01 Lê Lợi, Thành phố Huế. ĐT: (054)3898490 hoặc website:
www.hocvienamnhachue.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 150
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Âm nhạc học (Các
chuyên ngành: Lý luận
âm nhạc; Phê bình âm
nhạc; Âm nhạc dân tộc
học)

D210201
Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký
xướng âm (ghi âm, xướng âm),
Hòa âm, Piano, Chuyên ngành

Sáng tác âm nhạc D210203
Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký
xướng âm (ghi âm, xướng âm),
Hòa âm, Piano, Chuyên ngành

Thanh nhạc D210205
Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký
xướng âm (ghi âm, xướng âm),

Chuyên ngành
Biểu diễn nhạc cụ
phương tây, gồm các
nhóm chuyên ngành:
Đàn phím (Piano,
Guitare); Đàn dây
(Violon, Viola,
Violoncelle, Contrebas);
Kèn (Flute, Clarinette,
Basson, Trompette).

D210207
Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký
xướng âm (ghi âm, xướng âm),

Chuyên ngành.

Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống, gồm các nhóm
chuyên ngành: Nhạc cụ
dân tộc (Tranh, Bầu, Nhị,
Nguyệt, Tỳ bà, Tam thập
lục, Sáo trúc); Âm nhạc
Di sản (Nhã nhạc, Đàn-
Ca Huế, Đàn - Hát dân
ca Việt Nam).

D210210
Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký
xướng âm (ghi âm, xướng âm),

Chuyên ngành.

Sư phạm Âm nhạc D140221
Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký
xướng âm (ghi âm, xướng âm),

Năng khiếu (Đàn và Hát)
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5. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - CƠ SỞ ĐÀO
TẠO PHÍA NAM

(MÃ TRƯỜNG: BVS)

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí
Minh

Điện thoại: (08) 38297220; Fax: (08) 39105510
Portal: http://ptithcm.edu.vn và http://tuyensinh.ptit.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+) Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để thực hiện xét tuyển.
+) Xét tuyển theo từng ngành học và tổ hợp môn thi.
- Mức học phí:
Học viện công bố công khai mức học phí hàng năm. Năm học 2016-2017

học phí là 395.000 đ/tín chỉ (đối với hệ đại học).
- Các chính sách hỗ trợ học bổng đặc biệt:
+) Cấp học bổng toàn phần trong năm học thứ nhất đối với các thí sinh có

kết quả thi tuyển sinh từ 27,00 điểm trở lên(theo thang điểm 10) và các thí sinh
tham gia đội tuyển Olympic quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc
gia đăng ký tuyển thẳng vào Học viện. Ngoài ra, sinh viên sẽ nhận được các
phần thưởng có giá trị khi nhập học và trong quá trình học tập.

+) Cấp học bổng tương đương 50% học phí trong năm học thứ nhất đối
với các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 25,00 đến 26,75 điểm(theo thang
điểm 10) và các thí sinh đạt giải Nhì, giải Ba học sinh giỏi quốc gia đăng ký
tuyển thẳng vào Học viện.

+) Học viện tạo điều kiện bố trí việc làm cho các sinh viên trên khi ra trường
tại các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất của Học viện và các đơn vị liên kết
với Học viện nếu đạt kết quả học tập loại Giỏi trở lên.

+) Chính sách học bổng trên được áp dụng cho toàn bộ các đợt xét tuyển của
Học viện.

+) Học viện không giới hạn số lượng thí sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng.
- Các thông tin khác:
+) Các chương trình đào tạo quốc tế: Liên kết đào tạo cấp bằng đại học

quốc tế 3+1, 2+2, trao đổi sinh viên và đào tạo SĐH với các đại học nổi tiếng
của Anh Quốc, NewZealand, Úc và Hoa Kỳ về các lĩnh vực Công nghệ thông
tin,Quản trị tài chính và Kinh doanh quốc tế.
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+) Chương trình đào tạo chất lượng cao: Chương trình đào tạo Kỹ sư chất
lượng cao về Công nghệ thông tin (giảng dạy và học tập các môn chuyên ngành
bằng tiếng Anh) theo chuẩn quốc tế (xét tuyển những thí sinh đã trúng tuyển kỳ
thi tuyển sinh đại học chính quy của Học viện và có nguyện vọng tham dự
chương trình).

+) Tất cả sinh viên học tại Học viện có thành tích học tập tốt sẽ có cơ hội
được nhận các xuất học bổng của các Doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ
thông tin hàng đầu như Samsung, VNPT, Mobifone, FPT ... cũng như được ưu
tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

+) Ký túc xá: Cơ sở phía Nam có đầy đủ số chỗ cho sinh viên khóa mới.
Thông tin chi tiết hơn về tuyển sinh và đào tạo của Học viện có thể xem trên

trang thông tin điện tử của Học viện tại cổng thông tin điện tử:
http://ptit.edu.vn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 780

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

130

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301 120

Công nghệ thông tin D480201 180
An toàn thông tin D480299 70
Công nghệ đa phương
tiện D480203 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Quản trị kinh doanh D340101 60
Marketing D340115 60
Kế toán D340301 80

6. HỌC VIỆN HẢI QUÂN (MÃ TRƯỜNG: HQH)

Địa chỉ: Số 30 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: (058)3 881
425; 069.754.636

Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn. Email: tshvhq@gmai.com
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT

quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định
của Bộ GD&ĐT.
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- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí
phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ
tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại
Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ
sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam, phía Bắc.
- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP

học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ
tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 10 chỉ tiêu đi đào tạo các
trường ngoài Quân đội.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học quân sự 280

Chỉ huy tham mưu Hải
quân D860201 Toán, Vật lí, Hóa học 280

- Thí sinh có hộ khẩu
thường trú phía Bắc 182

- Thí sinh có hộ khẩu
thường trú phía Nam 98

7. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (MÃ TRƯỜNG: HHK)

Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí
Minh.

Điện thoại: (08)3842.4762. Website: www.vaa.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Thực hiện theo phương thức chung của Bộ

GD&ĐT.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 680

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

530

Công nghệ kĩ thuật điện
tử, truyền thông D510302 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Quản lí hoạt động bay D510606
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

8. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – CƠ SỞ PHÍA NAM (MÃ
TRƯỜNG: HCS)

Địa chỉ: Số 10, đường 3 tháng 2,  Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38653383. Fax: 08.38658559
Website: http://www.napa.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 700

Quản lý Nhà nước D310205

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (MÃ TRƯỜNG: TAG)

Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp.Long Xuyên, An
Giang;

Điện thoại: (076) 3 846074,  (076) 3 847567; Fax: (076) 3 842560;
Website: www.agu.edu.vn.
Thông tin tuyển sinh:
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1. Vùng tuyển:
- Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh

Đồng bằng sông Cửu Long;
- Các ngành sư phạm: Bậc đại học tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại

các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh
Thạnh (Tp.Cần Thơ). Bậc cao đẳng Trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường
trú tại tỉnh An Giang

2. Các ngành có thi năng khiếu: Thí sinh thi vào các ngành SP Mỹ thuật,
SP Âm nhạc, GD Thể chất, GD Mầm non, ngoài các môn thi văn hóa còn phải
thi các môn năng khiếu theo quy định.

3. Phương thức tuyển sinh:
- Trường Đại học An Giang tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng

dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;

- Riêng ngày thi các môn năng khiếu (Âm nhạc, Mỹ thuật, GD Mầm non,
Giáo dục Thể chất) Trường sẽ thông báo khi thí sinh dự thi các môn văn hóa, kỳ
thi THPT Quốc gia;

- Điểm xét tuyển theo ngành học và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mà
Bộ GD&ĐT quy định.

4. Các ngành liên kết đào tạo: Năm 2016, Trường ĐH An Giang tiếp tục
xin chủ trương của Bộ GD&ĐT liên kết với một số trường đại học trong nước
đào tạo một số ngành đặc thù để đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh và khu vực,
cụ thể như sau:

- Ngành Giáo dục Mầm non (đại học): liên kết với Trường ĐHSP - ĐH Huế;
5. Chỗ ở KTX: 5.000 chỗ cho năm học 2016-2017.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 2.075

Nhóm ngành Sư phạm 660
Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40

Sư phạm Vật lí D140211 40

Sư phạm Hoá học D140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 40

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học 40
Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Địa lí D140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh* 40

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Giáo dục Mầm non (LK
ĐHSP Huế) D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 200

Giáo dục Chính trị D140205 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Nhóm ngành Kinh tế 450
Tài chính Doanh nghiệp D340203

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100
Kế toán D340301 100
Kinh tế quốc tế D310106 50
Quản trị Kinh doanh D340101 100
Tài chính - Ngân hàng D340201 100
Nhóm ngành Nông
nghiệp 343

Nuôi trồng thủy sản D620301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

40
Chăn nuôi D620105 60
Khoa học Cây trồng D620110 70
Phát triển nông thôn D620116 70
Bảo vệ thực vật D620112 103
Nhóm ngành Công
nghệ - Kỹ thuật 392

Công nghệ Thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Kỹ thuật Phần mềm D480103 60

Công nghệ Thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

60
Công nghệ Sinh học D420201 72
Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 40

Quản lý Tài nguyên và
Môi trường D850101 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Nhóm ngành Xã hội -
Nhân văn 130

Việt Nam học (VH du
lịch) D220113

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh* 80
Các ngành đào tạo cao
đẳng 690

Nhóm ngành Sư phạm 330
Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh* 70

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

70

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 80

Sư phạm Tin học C140210
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Giáo dục Thể chất C140206 Toán học, Năng khiếu, Sinh
học 30

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Năng khiếu 25
Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Năng khiếu 25
Nhóm ngành Kinh tế 60
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Quản trị kinh doanh C340101 30

Nhóm ngành Nông
nghiệp 150

Nuôi trồng Thủy sản C620301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

30
Chăn nuôi C620105 30
Khoa học cây trồng C620110 30
Phát triển nông thôn C620116 30
Bảo vệ thực vật C620112 30
Nhóm ngành Công
nghệ - Kỹ thuật 120
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thực phẩm C540102 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

30
Công nghệ Sinh học C420201 30
Sinh học ứng dụng C420203 30

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Nhóm ngành Xã hội -
Nhân văn 30

Việt Nam học (VH du
lịch) C220113

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
30

11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN (MÃ TRƯỜNG: ANS)

Địa chỉ: Km 18 xa lộ Hà Nội đi Biên Hòa; phường Linh Trung, Q.Thủ Đức,
TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)38963884

Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung

ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Vùng tuyển sinh: Các tỉnh, thành phố Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).
- Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn xét tuyển.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 370

Điều tra trinh sát D860102 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

370

Điều tra hình sự D860104

12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU(*) (MÃ TRƯỜNG: DBV)
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng

Tàu.
Điện thoại: (064)3511999; 3533114; Email: tuvants.dbv@moet.edu.vn;
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Website: bvu.edu.vn.
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển: cả nước
- Xét tuyển ĐH, CĐ theo 2 phương thức:
1. Căn cứ kết quả thi THPT quốc gia 2016, 60% chỉ tiêu tất cả các ngành:

quy định về hồ sơ; thời gian nộp theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy
hiện hành.

2. Căn cứ học bạ THPT, 40% chỉ tiêu tất cả các ngành, tiêu chí xét tuyển
như sau:

+ Tốt nghiệp THPT.
+ Điểm trung bình chung ba môn tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển thuộc

hai học kỳ lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với xét tuyển ĐH; từ 5,5 điểm trở
lên đối với CĐ.

- Nộp hồ sơ:
+ Đợt 1: từ 1/2 đến 31/3/2016
+ Đợt 2: từ 1/4 đến 20/8/2016
+ Đợt 3: từ 21/8 đến 10/9/2016
+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ 11/9/2016 đến hết thời hạn do Bộ GD&ĐT

quy định.
* Cả hai phương thức trên, môn Địa lí và Lịch sử được thay thế cho nhau trừ

tổ hợp môn C00.
* Từ 1/2/2016, thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc HS lớp 12 chưa

thi THPT QG 2016 được đăng ký cả hai phương thức trên tại website
bvu.edu.vn, sau đó nộp đủ hồ sơ theo từng đợt xét tuyển.

Học phí:
+ ĐH: 400.000đ/tín chỉ (6.000.000 đ/học kỳ 1);
+ CĐ: 350.000đ/tín chỉ (5.250.000 đ/học kỳ 1).
Thông tin chi tiết 21 ngành, 48 chuyên ngành ĐH, CĐ và các nội dung liên

quan, thí sinh vui lòng xem tại website: bvu.edu.vn hoặc gọi số (064)3511999;
3533114 để được tư vấn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1910

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Vật lí
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Vật lí

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201

Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Địa lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Hóa học

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Địa lí
Toán, Sinh học, Ngữ văn

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh D340101

Đông phương học D220213

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hoá học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

(thí sinh được thay môn Tiếng
Anh bằng tiếng Nhật)

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hoá học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 270
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Vật lí

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Vật lí

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật cơ
khí C510201

Công nghệ kỹ thuật hoá
học C510401

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Địa lí

Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Hóa học

Công nghệ thực phẩm C540101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Địa lí
Toán, Sinh học, Ngữ văn

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh C340101

Tiếng Nhật C220209

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hoá học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

(thí sinh được thay môn Tiếng
Anh bằng tiếng Nhật)

Tiếng Hàn Quốc C220210 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hoá học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201
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13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU (MÃ TRƯỜNG: DBL)

Địa chỉ: Số 178 Võ Thị Sáu, phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 07813 822 653, ĐT phục vụ tuyển sinh: 07813 821 107
Website: blu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học:
1. Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
2. Trường tuyển sinh dựa vào tổng số điểm trung bình các môn tương ứng

với Tổ hợp môn thi ở 5 học kỳ bậc THPT (học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11 và học kỳ
1 của lớp 12).

+ Trình độ cao đẳng:
1. Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
2. Trường tuyển sinh dựa vào tổng số điểm trung bình các môn tương ứng

với Tổ hợp môn thi ở 5 học kỳ bậc THPT (học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11 và học kỳ
1 của lớp 12).

Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non và
ngành Cao đẳng Giáo dục thể chất lưu ý: Ngoài xét tuyển từ tổ hợp các môn thi
từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia (hoặc kết hợp xét tuyển từ học bạ THPT)
thí sinh phải dự thi thêm môn Năng khiếu đọc- kể chuyện diễn cảm và Hát (Đối
với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục mầm non), môn Năng
khiếu thể dục thể thao (Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành cao đẳng Giáo
dục thể chất). Trường sẽ tổ chức thi (sau khi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
kết thúc) các môn thi năng khiếu trên theo lịch thi được thông báo rộng rãi trên
các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 730

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

30

Sư phạm Hóa học D140212 30

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

70
Quản trị kinh doanh D340101 75
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán D340301 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 100
Tài chính - Ngân hàng D340201 75
Tiếng Việt và Văn hóa
Việt Nam D220101 Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 80

Nuôi trồng thủy sản D620301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Lịch sử

60
Chăn nuôi D620105 60

Bảo vệ thực vật D620112 60

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 60

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 470

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 35

Giáo dục Tiểu học C140202 Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 50

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

50
Công nghệ thông tin C480201 35
Khoa học máy tính C480101 25
Nuôi trồng thủy sản C620301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Lịch sử

40
Dịch vụ thú y C640201 30

Khoa học cây trồng C620110 30

Việt Nam học C220113
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
60

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu đọc
- kể chuyện diễn cảm và Hát 80

Giáo dục thể chất C140206 Toán, Sinh, Năng khiếu thể dục
thể thao 35

14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG(*) (MÃ TRƯỜNG: DBD)

Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ
Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3822058 - 3872074 - 3871503
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Website: www.bdu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả nước
- Trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh:
+ Dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển dựa vào kết quả thi của Kỳ thi THPT quốc

gia (những thí sinh thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì):
+ Dành 70% chỉ tiêu để xét kết quả học tập 3 năm THPT với điều kiện xét

tuyển: điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển của trường) của ba năm lớp
10, lớp 11, lớp 12

- Trường cách TP.HCM 30km với hệ thống xe buýt giá rẻ, liên tục hoạt
động; là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Bình
Dương và khu tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam (bao gồm TP.HCM, Đồng
Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương).

- Trường có hệ thống 30 KTX đảm bảo đủ chỗ ở và sinh hoạt cho hơn
12.000 SV.

- Tỉnh Bình Dương với 28 khu công nghiệp đảm bảo việc làm cho sinh viên
sau khi ra trường.

- Trường có các trung tâm: Bảo tồn văn hóa Việt Nam, Tư vấn việc làm sinh
viên, Tâm lí trị liệu, … đảm bảo được các mặt sinh hoạt cho sinh viên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2610

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

90

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật
80

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật 90

Công nghệ sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

100

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

400
Kế toán D340301 500
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tài chính - Ngân hàng D340201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 300
Xã hội học D310301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Văn học D220330 80

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 140

Việt Nam học (Du lịch) D220113 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Luật kinh tế D380107 600

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu
TDTD 50

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 370

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật
30

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80
Kế toán C340301 100
Tài chính - Ngân hàng C340201 70

Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 30

15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT(*) (MÃ TRƯỜNG: BMU)

Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: (0500)3 986 688. Website: www.bmtu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Tuyển sinh theo 02 Phương án:
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* Phương án 1 đối với ngành Y đa khoa 150 chỉ tiêu; Dược học 125 chỉ
tiêu

+Xét tuyển dựa vào  kết quả  điểm tổ hợp 03 môn  trong  Kỳ thi THPT quốc
gia.

+ Lịch tuyển sinh: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo thời gian
được quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tuyển đại học
năm 2016.

* Phương án 2 đối với ngành Dược học 125 chỉ tiêu:
- Xét tuyển theo đề án tự chủ tuyển sinh (Chỉ áp dụng đối với ngành Dược

học) bằng hình thức xét kết quả học bạ THPT.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THTP hoặc tương đương.
+ Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
+ Xét tổng điểm trung bình của tổ hợp 3 môn (Khối A& B) của 4 học kỳ

THPT lớp 11, lớp 12 ≥18 điểm.
* Các thông tin chi tiết, cụ thể các phương án xét tuyển và Đề án tự chủ

tuyển sinh: Được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
* Học phí:
1. Ngành Dược học:  2.780.000/tháng
2. Ngành Y đa khoa: 3.000.000 đồng/tháng

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
dự

kiến
Các ngành đào tạo đại
học: 600

Y đa khoa D720101 Toán, Hóa học, Sinh học

Dược học D720401 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hoá học, Vật lí

16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (MÃ TRƯỜNG: TCT)

Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành
phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0710) 3872 728. Fax: 0710 3838 474
Website: www.ctu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
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2. Phương thức tuyển sinh:
- Trường ĐHCT tuyển sinh đại học dựa vào kết quả của thí sinh tham gia kỳ

thi THPT Quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ
chức.

- Điểm xét tuyển: được xác định từ tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét
tuyển (do thí sinh đăng ký từ các tổ hợp xét tuyển của ngành học) cộng với điểm
ưu tiên khu vực và đối tượng.

- Đối với ngành Giáo dục thể chất: Ngoài 2 môn văn hóa (Toán và Sinh),
thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu Thể dục thể thao do Trường tổ
chức và phải đạt từ 5 điểm trở lên. Điều kiện dự thi môn Năng khiếu: có sức
khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình; tối thiểu nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên;
nữ cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên.

(Xem chi tiết việc tổ chức thi môn Năng khiếu ở Website:
tuyensinh.ctu.edu.vn)

- Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng
ký vào chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học. Trường căn cứ nguyện
vọng của thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu từng chuyên ngành để xét và xếp
vào từng lớp chuyên ngành. Nếu có nhiều đợt xét tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt
xét tuyển trước được ưu tiên xét tuyển chuyên ngành.

3. Xét tuyển vào các chương trình tiên tiến:
* Hai chương trình tiên tiến:
- Ngành Công nghệ sinh học, hợp tác với Michigan State University – Hoa

kỳ.
- Ngành Nuôi trồng thủy sản, hợp tác với Auburn University – Hoa kỳ.
* Điều kiện xét tuyển vào các chương trình tiên tiến: thí sinh trúng tuyển và

đã nhập học vào Trường. Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực
Tiếng Anh đầu vào do Trường tổ chức và điểm xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp:
Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hoá học, Sinh học.

* Thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ trợ chi phí học bồi dưỡng Tiếng Anh
trong học kỳ thứ nhất.

* Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư Chương trình tiên tiến.
4. Quy chế đào tạo:
* Đào tạo theo học chế tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên

ngành; sinh viên đăng ký số lượng tín chỉ học từng học kỳ phù hợp năng lực học
tập và khả năng tài chính của mình. Có cơ hội học thêm ngành thứ 2 và tốt
nghiệp với 2 bằng đại học, hoặc học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.

* Trường trang bị 1.000 máy tính công và phủ sóng Wifi toàn Trường để
sinh viên được sử dụng miễn phí trong suốt khóa học.
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* Đảm bảo nguồn tài liệu học tập đầy đủ.
* Số chỗ ở trong ký túc xá: 5.000
* Có nhiều học bổng dành cho sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh và

học bổng khuyến khích học tập.
* Học phí: thu theo quy định của Nhà nước đối với các trường công lập.
Thông tin tuyển sinh được thông báo và cập nhật tại Website:

tuyensinh.ctu.edu.vn
Trường dành 860 chỉ tiêu đại học chính quy đào tạo tại Khu Hòa An –

tỉnh Hậu Giang.
- Thí sinh tham khảo thông tin trên website tuyển sinh để được hướng dẫn

chi tiết cách đăng ký vào các ngành học tại Khu Hòa An.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức

học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.
- Trường có ký túc xá dành cho sinh viên tại Khu Hòa An.
Thông tin tuyển sinh được thông báo và cập nhật tại Website:

tuyensinh.ctu.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 7.340

Giáo dục Tiểu học D140202 Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 50

Giáo dục Công  dân D140204 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50
Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh, Năng khiếu 50
Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50
Sư phạm Tin học D140210 50
Sư phạm Vật lí D140211 50

Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 50

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hoá học, Sinh học 50
Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50
Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50
Sư phạm Địa lí D140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
Sư phạm Tiếng Anh D140231 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 50

Sư phạm Tiếng Pháp D140233 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Pháp 50
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Việt Nam học D220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 90

Ngôn ngữ Anh D220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 160

Ngôn ngữ Pháp D220203 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Pháp 80

Triết học D220301 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 80
Văn học D220330 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 120

Kinh tế D310101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80

Chính trị học D310201 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 80

Xã hội học D310301
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
90

Thông tin học D320201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 70

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

120
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103 100

Marketing D340115 90
Kinh doanh quốc tế D340120 120
Kinh doanh thương mại D340121 80
Tài chính - Ngân hàng D340201 140
Kế toán D340301 100
Kiểm toán D340302 80

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

260

Sinh học D420101 Toán, Hoá học, Sinh học 110
Công nghệ sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

150
Sinh học ứng dụng D420203 60
Hóa học D440112 120
Khoa học môi trường D440301 110
Khoa học đất D440306 Toán, Hoá học, Sinh học 80
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Toán ứng dụng D460112 Toán, Vật lí, Hóa học 60
Khoa học máy tính D480101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

90
Truyền thông và mạng
máy tính D480102 100

Kỹ thuật phần mềm D480103 100
Hệ thống thông tin D480104 100
Công nghệ thông tin D480201 200
Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học 120

Quản lí công nghiệp D510601

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

120
Kĩ thuật cơ khí D520103 240
Kĩ thuật cơ - điện tử D520114 120
Kĩ thuật điện, điện tử D520201 120
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 110

Kĩ thuật máy tính D520214 110
Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216 120

Kĩ thuật môi trường D520320 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 120

Vật lí kĩ thuật D520401 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, Vật lí, Hóa học 170

Công nghệ sau thu hoạch D540104 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 80

Công nghệ chế biến thủy
sản D540105 Toán, Vật lí, Hóa học 110

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
280

Kĩ thuật tài nguyên nước D580212 60

Chăn nuôi D620105 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 110

Nông học D620109 Toán, Hoá học, Sinh học 80
Khoa học cây trồng D620110 Toán, Hoá học, Sinh học 180
Bảo vệ thực vật D620112 Toán, Hoá học, Sinh học 150
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ rau hoa quả
và cảnh quan D620113 Toán, Hoá học, Sinh học 60

Kinh tế nông nghiệp D620115
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

Phát triển nông thôn D620116 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

100

Lâm sinh D620205 60

Nuôi trồng thủy sản D620301 Toán, Hoá học, Sinh học 160
Bệnh học thủy sản D620302 Toán, Hoá học, Sinh học 80
Quản lý nguồn lợi thủy
sản D620305 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học 60

Thú y D640101 Toán, Hoá học, Sinh học 150

Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

80

Kinh tế tài nguyên thiên
nhiên D850102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
80

Quản lí đất đai D850103
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

100

Đào tạo đại học tại khu
Hòa An: 860

Việt Nam học D220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 80

Ngôn ngữ Anh D220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 80

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

70

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Pháp

70

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học 80
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Nông học D620109 Toán, Hoá học, Sinh học 80
Kinh doanh nông nghiệp D620114 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80

Kinh tế nông nghiệp D620115 80

Khuyến nông D620102
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

80

Nuôi trồng thủy sản D620301 Toán, Hoá học, Sinh học 80

17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN (MÃ TRƯỜNG:
CSS)

Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q7, TP Hồ Chí
Minh.

Website: www.pup.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung

ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại học 670
Trinh sát Cảnh sát D860102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
670

Điều tra hình sự D860104
Quản lí trật tự an toàn giao
thông D860106

Kỹ thuật hình sự D860108
Quản lí Nhà nước về an
ninh trật tự D860109

Thi hành án hình sự và hỗ
trợ tư pháp D860111
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tham mưu, chỉ huy Công
an nhân dân D860112

18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI(*) (MÃ TRƯỜNG:
DCD)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3998285. Website: http://dntu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
Phương thức tuyển sinh: Trường thực hiện hai phương thức tuyển sinh dựa

vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia đối với những học sinh thi tại cụm thi do
trường đại học chủ trì và xét học bạ THPT.

- Phương thức 1:  (50% chỉ tiêu tuyển sinh) Trường xét kết quả kỳ thi
THPT quốc gia đối với những học sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ
trì và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ  GD&ĐT quy định.

- Phương thức 2: Xét Học bạ THPT
(50% chỉ tiêu tuyển sinh)
Xét kết quả học tập trong học bạ tương ứng với tổ hợp các môn xét tuyển

từng ngành theo Đề án tuyển sinh đã đăng ký gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tin tuyển sinh: Website: http://dntu.edu.vn. Email:

tuyensinh@dntu.edu.vn
Điện thoại: 061 399 8285 – 061 261 2241. Hotline: 0986 397 733
Facebook: www.facebook.com/dntuedu
- Cơ sở vật chất của trường khang trang hiện đại, đáp ứng tốt cho hoạt động

đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường và học tập của sinh viên.
- Trường có Ký túc xá tiện nghi, sạch, đẹp (1000 chỗ) cho sinh viên nội trú.

Khu liên hiệp thể thao
- Học phí từ 14 triệu đến 15,5 triệu đồng/01 năm tùy theo từng chuyên

ngành.
- 100% được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2200

Xét nghiệm y học D720332 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

100
Công nghệ sinh học D420201 50
Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250

Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205 250
Công nghệ chế tạo máy D510202 150
Công nghệ thông tin D480201 150
Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103 100

Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học 100

Công nghệ thực phẩm D540102 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

150
Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 150

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150
Tài chính - Ngân hàng D340201 100
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103 250

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 250
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Xét nghiệm y học C720332 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 20

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 100
Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử C510203 20

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103 20

Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Công nghệ chế tạo máy C510202 20
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thực phẩm C540102 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

20
Công nghệ kỹ thuật môi
trường C510406 20

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20
Kế toán C340301 20
Tài chính - Ngân hàng C340201 20
Quản trị kinh doanh C340101 20
Quản trị văn phòng C340406 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

20

Việt Nam học (Hướng
dẫn viên du lịch) C220113 20

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 20

19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG(*) (MÃ TRƯỜNG:
DMD)

Địa chỉ: Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (061) 3772.668. Website: www.mut.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trình độ đại học và cao đẳng. Theo 02 phương thức

sau:
Phương thức 1: (30% chỉ tiêu). Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại

các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức 2: (70% chỉ tiêu). Sử dụng kết quả học tập bậc THPT, có 2
hình thức:

+ Hình thức 1: Xét dựa vào  kết quả học tập cả năm học lớp 12 của các
nhóm môn xét tuyển và kết quả tốt nghiệp THPT.

+ Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11,
học kỳ I lớp 12 của các nhóm môn xét tuyển và kết quả tốt nghiệp THPT.

+ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
Từ tháng 08 đến hết tháng 10.
- Học phí dự kiến:
+ Đại học: Dược học: khoảng 995.000 đồng/ tín chỉ; Các ngành còn lại:

khoảng 340.000 đồng/ tín chỉ.
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+ Cao đẳng: Dược: khoảng 798.000 đồng/ tín chỉ; Các ngành còn lại:
khoảng 340.000 đồng/ tín chỉ.

+ Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng: khoảng 160.000 đồng/ tín chỉ.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
dự

kiến
Các ngành đào tạo đại
học: 1730

Dược học D720401

TOÁN, HÓA HỌC, Vật lí
TOÁN, HÓA HỌC, Sinh học
TOÁN, HÓA HỌC, Ngữ văn

TOÁN, HÓA HỌC, Tiếng
Anh

900

Quản lí công nghiệp D510601

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Hóa học, Sinh học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Lịch

sử
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Địa lí

Toán, TIẾNG ANH, Địa lí

130

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201

TOÁN, VẬT LÍ, Hóa học
TOÁN, VẬT LÍ, Sinh học

TOÁN, VẬT LÍ, Tiếng Anh
TOÁN, VẬT LÍ, Ngữ văn

100

Luật kinh tế D380107

TOÁN, VẬT LÍ, Hóa học
TOÁN, VẬT LÍ, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Địa lí

350

Kinh doanh quốc tế D340120

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Địa lí

150

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 120
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
dự

kiến

Dược C900107

TOÁN, HÓA HỌC, Vật lí
TOÁN, HÓA HỌC, Sinh học
TOÁN, HÓA HỌC, Ngữ văn

TOÁN, HÓA HỌC, Tiếng
Anh

30

Quản lý công nghiệp C510601

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Hóa học, Sinh học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Tiếng Anh C220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Lịch

sử
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Địa lí

Toán, TIẾNG ANH, Địa lí

30

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102

TOÁN, VẬT LÍ, Hóa học
TOÁN, VẬT LÍ, Sinh học

TOÁN, VẬT LÍ, Tiếng Anh
TOÁN, VẬT LÍ, Ngữ văn

30

20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN(*) (MÃ TRƯỜNG: DSG)
Địa chỉ: Số 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08)3850.5520. Website: www.stu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh:
(1) Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;
(2) Sử dụng học bạ cấp học THPT xét tuyển.
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
(*) Môn năng khiếu: Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu

(Vẽ mỹ thuật, trang trí,...) tại các trường đại học có tổ chức thi để xét tuyển.
- Thông tin về học phí: học phí thay đổi tùy theo ngành học.
+ Đối vối Đại học: từ 8.800.000 đồng đến 11.055.000 đồng trong 1 học kỳ
+ Đối với Cao đẳng: từ 7.590.000 đồng đến 9.790.000 đồng trong 1 học kỳ
- Môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển gồm: Tiếng Anh và Tiếng

Pháp
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2200

Công nghệ kĩ thuật cơ
điện tử D510203

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Công nghệ kĩ thuật điện
tử, truyền thông D510302

Công nghệ thông tin D480201

Công nghệ thực phẩm D540102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa học, Sinh học

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201

Thiết kế công nghiệp D210402

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,
Ngoại ngữ, Ngữ văn, Năng

khiếu (Vẽ)
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 350

Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử C510203

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,
Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302

Công nghệ thông tin C480201

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,
Toán, Hóa học, Sinh học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,
Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102

Thiết kế công nghiệp C210402

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,
Ngoại ngữ, Ngữ văn, Năng

khiếu (Vẽ)
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21. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH(*)
(MÃ TRƯỜNG: DKC)

Địa chỉ: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ
Chí Minh.

Điện thoại: (08) 5445 7777. Website: www.hutech.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Tuyển theo 2 phương thức
+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (70% chỉ tiêu). Điểm sàn xét

tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: theo quy định của Bộ GD&ĐT. Với tổ
hợp có môn Năng khiếu vẽ thì môn này được tính hệ số 2.

+ Xét tuyển theo học bạ THPT (30% chỉ tiêu):
Bậc đại học: Tổng điểm 3 môn năm học lớp 12 của tổ hợp xét tuyển từ 18

điểm trở lên. Riêng ngành Dược học xét từ 20 điểm trở lên. Với tổ hợp có môn
Năng khiếu vẽ thì môn này được tính hệ số 2 và xét tuyển từ 24 điểm trở lên.

Bậc cao đẳng: Tổng điểm 3 môn năm học lớp 12 của tổ hợp xét tuyển từ
16,5 điểm trở lên. Riêng ngành Dược xét từ 18 điểm trở lên. Với tổ hợp có môn
Năng khiếu vẽ thì môn này được tính hệ số 2 và xét tuyển từ 22 điểm trở lên.

Ghi chú: Môn Năng khiếu vẽ có thể lấy kết quả thi ở trường khác hoặc kết
quả thi Năng khiếu vẽ do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM tổ chức

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 4880

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kĩ thuật điện, điện tử D520201
Kĩ thuật cơ - điện tử D520114
Kĩ thuật cơ khí D520103
Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216

Công nghệ kỹ thuật ôtô D510205
Công nghệ thông tin D480201
Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205

Công nghệ may D540204
Kĩ thuật môi trường D520320 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ sinh học D420201
Công nghệ thực phẩm D540101
Dược học D720401
Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tâm lí học D310401
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành lữ hành D340103

Quản trị khách sạn D340107
Quản trị nhà hàng và dịch
vụ ăn uống D340109

Marketing D340115
Luật kinh tế D380107
Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng D340201

Kinh tế xây dựng D580301

Thiết kế nội thất D210405 Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

vẽ
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

vẽ
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng

khiếu vẽ

Thiết kế thời trang D210404
Thiết kế đồ họa D210403

Kiến trúc D580102

Ngôn ngữ Anh D220201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Nhật D220209

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Truyền thông đa phương
tiện D320104

Toán, Vật lí, Tiếng Anh,
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Đông phương học D220213

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201
Công nghệ kỹ thuật điều
khiển và tự động hóa C510303

Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin C480201
Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103

Công nghệ kỹ thuật môi
trường C510406 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ sinh học C420201
Công nghệ thực phẩm C540102
Dược C900107
Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành lữ hành C340103

Quản trị khách sạn C340107
Quản trị nhà hàng và dịch
vụ ăn uống ăn uống C340109
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Marketing C340115
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng C340201

Thiết kế nội thất C210405 Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

vẽ
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

vẽ
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng

khiếu vẽ

Thiết kế thời trang C210404

Thiết kế đồ họa C210403

Tiếng Anh C220201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tiếng Nhật C220209

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

23. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: HUI)

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
Điện thoại: 08 3985 1932 - 08 3985 1917 - 08 3895 5858
Website: www.iuh.edu.vn; Email: tuyensinh@iuh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia.
- Các thông tin khác: Số lượng chỗ ở Ký túc xá: 5.000
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI - HỆ ĐẠI HỌC
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: 50% chỉ tiêu dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, 50%

chỉ tiêu dựa trên kết quả học tập bậc THPT ghi trên học bạ.
- Các thông tin khác: Số lượng chỗ ở Ký túc xá: 2.000
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 6.900

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

220

Công nghệ kĩ thuật điều
khiển và tự động hóa D510303 140

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông D510302 180

Công nghệ kĩ thuật máy
tính D510304 210

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201 220
Công nghệ kĩ thuật cơ điện
tử D510203 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

180

Công nghệ chế tạo máy D510202 140
Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205 210
Công nghệ kĩ thuật nhiệt D510206 150
Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

70

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 70

Công nghệ may D540204 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

210
Công nghệ thông tin D480201 140
Kỹ thuật phần mềm D480103 260
Khoa học máy tính D480101 70
Hệ thống thông tin D480104 70
Công nghệ kĩ thuật hóa học D510401

Toán, Vật lí, HÓA HỌC
Toán, HÓA HỌC, Sinh học

Toán, Tiếng Anh, HÓA
HỌC

500
Công nghệ thực phẩm D540102 250
Công nghệ sinh học D420201 180
Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 160

Quản lí tài nguyên và môi
trường D850101 200

Khoa học môi trường D440301 70
Kế toán D340301 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
420

Kiểm toán D340302 70
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tài chính - Ngân hàng D340201 TOÁN, Ngữ văn, Vật lí
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

440
Marketing D340115 70
Quản trị kinh doanh D340101 920
Kinh doanh quốc tế D340120 120
Thương mại điện tử D340122 70
Luật kinh tế D380107 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

70

Luật quốc tế D380108 70

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG
ANH 400

PHÂN HIỆU QUẢNG
NGÃI - HỆ ĐẠI HỌC 350

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

50
Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301 50

Công nghệ thông tin D480201 50

Công nghệ kĩ thuật hóa học D510401

Toán, Vật lí, HÓA HỌC
Toán, HÓA HỌC, Sinh học

Toán, Tiếng Anh, HÓA
HỌC

50

Quản trị kinh doanh D340101 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
Kế toán D340301 50

Tài chính - Ngân hàng D340201 50

24. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG(*) (MÃ TRƯỜNG: DCL)
Địa chỉ: QL 1A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703 832538 – 0703 821655. Website: www.mku.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
-Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét kết quả thi THPT quốc gia (40% chỉ tiêu).
+ Xét kết quả học tập bậc THPT (60% chỉ tiêu) theo 3 cách: xét kết quả học

tập cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển; xét kết quả học tập cả năm lớp 10,



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 87

lớp 11 và lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển; xét kết quả học tập 5 học kỳ đầu bậc
THPT của tổ hợp môn xét tuyển.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
+ Các thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia

phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT.
+ Các thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT

phải có điểm trung bình chung của tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,5 đối
với bậc Cao đẳng và 6,0 đối với bậc Đại học. Riêng các thí sinh có hộ khẩu
thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh
đóng tại biên giới, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì điểm
trung bình chung của tổ hợp môn xét tuyển được thấp hơn 0,5 điểm. Những thí
sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ.

- Chế độ chính sách của Trường dành cho tân sinh viên:
+ Toàn bộ tân sinh viên được học miễn phí tin học A và ngoại ngữ A. Sau

mỗi năm học, sinh viên đạt loại giỏi trở lên được giảm 50% học phí học chứng
chỉ ngoại ngữ, tin học ở cấp độ phù hợp (chứng chỉ A hoặc B, hoặc C).

+ Hỗ trợ phòng ở miễn phí năm đầu cho 300 tân sinh viên nhập học sớm
nhất.

+ Giảm 15% học phí năm thứ nhất cho nhóm bạn từ 2 sinh viên trở lên từ
một trường THPT có báo cáo danh sách nhóm lúc nộp hồ sơ xét tuyển.

+ Giảm 20% học phí năm thứ nhất cho tân sinh viên có anh (hay) chị đang
là sinh viên của Trường. Miễn giảm 40% học phí năm thứ nhất cho tân sinh viên
là con, em, cháu ruột của Cán bộ, Giảng viên hiện đang công tác tại Trường.

+ Trao học bổng và giảm 50% học phí năm nhất cho sinh viên là con liệt sỹ,
con gia đình có công với cách mạng.

+ Giảm 50% học phí năm nhất cho tân sinh viên thuộc diện “22 huyện
nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây nam bộ” đậu thẳng vào đại học, cao
đẳng. Giảm 70% học phí năm học bổ sung kiến thức cho diện “tuyển thẳng” tại
“22 huyện” thuộc Tây nam bộ.

+ Giảm 50% học phí năm nhất cho tân sinh viên là người dân tộc thiểu số.
- Chi phí sinh hoạt, học phí khi học tại Trường thấp. Sinh viên đóng học phí

vào đầu mỗi học kỳ.
Tham khảo thêm các thông tin khác trên website của Trường:

http://mku.edu.vn  hoặc liên hệ tư vấn tuyển sinh qua số điện thoại: 0703.832
538, hotline: 0944.707 787, email: phongtuyensinh@mku.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1.600

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

90

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

70

Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201 75

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102 100

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 70

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Vật lí

120

Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Sinh học

100

Nông học D620109 120

Kinh doanh thương mại D340121

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

70

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

90

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

90
Tài chính - Ngân hàng D340201 85

Kế toán D340301 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tiếng Việt và Văn hóa
Việt Nam D220101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

90

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

120

Đông phương học D220213

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

60

Luật kinh tế D380107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

150

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 300

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

40

Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

30
Kế toán C340301 40

Quản trị kinh doanh C340101 30

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302 30

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Vật lí

40
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tiếng Anh C220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Văn, Tiếng Anh, Địa

30

Tiếng Việt và văn hóa
Việt Nam C220101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

30

26. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN(*) (MÃ TRƯỜNG: DDT)

Địa chỉ: Số 182 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3653561, 3827111, 3650403, 3656109, 2243775
Hotline: 0905294390 – 0905294391.
Website: http://www.dtu.edu.vn; http://tuyensinh.duytan.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức đồng thời 2 phương thức tuyển

sinh như sau:
1) Phương thức 1 (60% chỉ tiêu): Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để

xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường;
2) Phương thức 2 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc

THPT và thi tuyển riêng môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa theo đề án tuyển sinh
riêng của Trường.

Phương thức 2 không xét tuyển cho ngành Y đa khoa và Dược học.
Tổng điểm trung bình 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển của 2 học kỳ

lớp 12 của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên đối với trình độ Đại học; và 16,5 điểm
trở lên đối với trình độ Cao đẳng.

- Thời gian xét tuyển: thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

- Trường tổ chức thi riêng môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa tại Đại học Duy
Tân, ngày 11 và 12/07/2016.

- Ngành Kiến trúc: Môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa nhân hệ số 2. Xét kết
quả thi môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa tại Đại học Duy Tân hoặc kết quả thi tại
các Trường có tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa trong cả nước.

- Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
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- 8 ngành Hợp tác quốc tế về đào tạo của Trường với 3 Đại học: CMU,
PSU, CSU với Hoa Kỳ, Trường tổ chức xét tuyển Môn thi, Khối thi như những
ngành đào tạo được Bộ GD&ĐT cho phép:

+  Ngành Kỹ thuật Phần mềm và Hệ thống thông tin quản lý hợp tác với
CMU.

+ Ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng và Kiến trúc với CSU.
+ Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng và Quản trị

dịch vụ du lịch & lữ hành với PSU
- Môn Ngoại ngữ: sử dụng kết quả của 1 trong 6 thứ tiếng được Bộ Giáo

dục và Đào tạo quy định, gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng
Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

- Chỗ ở KTX: trường dành 3.000 chỗ ở KTX cho thí sinh trúng tuyển năm
2016.

- Học phí bình quân 1.100.000đ/tháng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 5.000

Kỹ thuật phần mềm D480103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán học, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa học, Ngữ văn

400
Hệ thống thông tin quản
lí D340405 200

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301 200

Quản trị kinh doanh D340101 500
Tài chính - Ngân hàng D340201 350
Kế toán D340301 400
Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 200

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102 250

Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hóa học, Ngữ văn

100

Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

500

Điều dưỡng D720501 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Hoá học

200

Dược học D720401 300

Y đa khoa D720101 Toán, Hoá học, Sinh học 100
Văn học D220330 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch Sử, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Địa lí, Ngoại Ngữ

100
Việt Nam học D220113 100

Quan hệ quốc tế D310206 100

Luật kinh tế D380107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

350

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG

ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

400

Kiến trúc D580102

Toán học, Vật lí, VẼ MỸ
THUẬT

Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ
THUẬT

Toán, Ngữ văn, VẼ HÌNH
HỌA

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

150

Các ngành đào tạo cao
đẳng 200

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán học, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa học, Ngữ văn

20
Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102 15

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301 15
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị kinh doanh
(Quản trị & Nghiệp vụ
marketing)

C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán học, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa học, Ngữ văn

20

Tài chính - Ngân hàng C340201 20
Kế toán C340301 20

Công nghệ kỹ thuật môi
trường C510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán học, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hóa học, Ngữ văn

15

Quản trị khách sạn C340107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

15

Điều dưỡng C720501

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Hoá học

30

Việt Nam học (Văn hóa
Du lịch) C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch Sử, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Địa lí, Ngoại Ngữ

15

Tiếng Anh C220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG

ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

15

27. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHÚ XUÂN(*) (MÃ TRƯỜNG: DPX)

Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế
Điện thoại: (054) 382.9770-3848977-384.5885
Website: www.phuxuanuni.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
I. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
II. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia

2016 (50% chỉ tiêu) hoặc Xét tuyển theo kết quả học THPT (50% chỉ tiêu),
trường có tổ chức thi môn năng khiếu để xét tuyển ngành ĐH GDTC.
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1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:
- Điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT năm 2016 (hoặc các năm trước);

Các môn thuộc Tổ hợp môn xét tuyển có kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT
quốc gia 2016 (ở các cụm thi do các trường Đại học chủ trì), từ ngưỡng điểm tối
thiểu của Bộ GD&ĐT quy định trở lên.

- Cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy chế TS hiện hành.
2. Xét tuyển theo kết quả học THPT:
- Điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT năm 2016 (hoặc các năm trước);

Hệ ĐH có Điểm xét tuyển ≥ 18.0, Hệ CĐ có Điểm xét tuyển≥ 16,5 (Với Điểm
xét tuyển là: Tổng điểm TRUNG BÌNH CẢ NĂM ở lớp 12 của các môn thuộc
Tổ hợp môn xét tuyển (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

- Cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy chế TS hiện hành.
3. Đối với tuyển sinh ngành ĐH Giáo dục thể chất:
a. Điều kiện về thể hình: Nam cao từ 1.6m, nặng từ  45kg; Nữ cao từ

1.55m, nặng từ 40kg. Không bị dị hình dị tật, không bị bệnh tim mạch.
b. Xét tuyển môn văn hóa (H.số 1):
Xét tuyển môn văn hóa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 hoặc theo

kết quả học THPT năm lớp 12 (Điều kiện XT như mục 1&2, phần II ở trên)
c. Thi/Xét tuyển môn năng khiếu GDTC (H.số 2):
- Xét tuyển kết quả thi năng khiếu GDTC ở các trường ĐH khác: Thí sinh

nộp kết quả môn năng khiếu GDTC đã dự thi tại các trường ĐH (trong cả nước)
trong kỳ thi tuyển sinh ĐH hệ CQ năm 2015 (không bị điểm 0) kèm hồ sơ để
trường xét tuyển

- Trường ĐH Phú Xuân tổ chức thi các môn năng khiếu GDTC để lấy kết
quả xét tuyển (3 môn Bật xa tại chỗ, Chạy cự ly 100m, Chạy con thoi 4x10m).

Thực hiện quy định ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng năm 2016 của Bộ
GD&ĐT về chế độ ưu đãi đối với vận động viên.

* Điểm trúng tuyển theo ngành, lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ
tiêu.

III. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:
1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016: Ngay sau khi có

kết quả thi tốt nghiệp THPT 2016 và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của
Bộ đến hết thời hạn xét tuyển của Bộ hoặc đến khi hết chỉ tiêu.

2. Xét tuyển theo kết quả học THPT: Ngay khi có kết quả điểm lớp 12 đến
hết thời hạn xét tuyển của Bộ hoặc đến khi hết chỉ tiêu.

3. Xét tuyển ngành ĐH GDTC: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển môn văn hóa
và hồ sơ dự thi/xét tuyển môn năng khiếu GDTC theo mục 1 và 2 (ở phần này),
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* Nhà trường sẽ có thông báo lịch cụ thể thời gian và nội dung kiểm tra điều
kiện thể hình và thi môn năng khiếu GDTC (xem trên website của trường).

IV. Các hình thức đào tạo khác: Trường có đào tạo liên thông từ TCCN
lên hệ CĐ và từ CĐ lên hệ ĐH hệ chính quy/VLVH; Đào tạo bằng 2 ĐH hệ
chính quy  2 ngành Ngôn ngữ Anh và Kế toán.

V. Các chế độ ưu đãi:
- Nhà trường có xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho các sinh viên có

học lực tốt và hoàn cảnh khó khăn trong từng học kỳ.
- Hỗ trợ sinh viên làm thủ tục vay vốn học tập và thủ tục miễn giảm học phí

cho sinh viên diện chính sách.
- Có ký túc xá cho sinh viên, nhà trường có tổ chức hướng dẫn sinh viên tìm

phòng trọ phù hợp.
VI. Liên hệ tư vấn tuyển sinh & nơi nộp hồ sơ: Phòng Giáo vụ - CTSV, 176

Trần Phú, Tp. Huế, ĐT: 054. 382.9770 - 389.8477 - 384.5885. Mời phụ huynh
& thí sinh vào website: www.phuxuanuni.edu.vn để biết thêm các thông tin
khác.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 390

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán học, Vật lí, Ngữ văn

20

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

70
Tài chính - Ngân hàng D340201 30

Quản trị kinh doanh D340101 40

Văn học D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

20
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Lịch sử D220310

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

20

Việt Nam học D220113

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

30

Ngôn ngữ Anh D220201

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

40

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

Tiếng Anh, Toán, Vật lí

30

Giáo dục thể chất D140206

Môn năng khiếu, Toán, Sinh
học

Môn năng khiếu và Sinh học
Môn năng khiếu và Toán

Môn năng khiếu và Ngữ văn

50

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 175

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

15

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán học, Vật lí, Ngữ văn

15

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

35

Tài chính - Ngân hàng C340201 20
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30

Tiếng Anh C220201

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

20

Tiếng Trung Quốc C220204

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20

Việt Nam học C220113

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

20

28. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG(*) (MÃ TRƯỜNG: DVL)

Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08)38364954, 38369640. Website: www.vanlanguni.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức TS: Xét tuyển và Thi tuyển kết hợp xét tuyển.
1. Đối với các ngành năng khiếu như: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ

họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, trường sử dụng kết quả thi
ít nhất một môn văn hóa của kỳ thi THPT quốc gia và chỉ sử dụng kết quả của
những thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường đại học chủ trì, kết hợp với kết
quả các môn thi năng khiếu để xét tuyển.

Các môn năng khiếu như Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Trang trí và Vẽ Hình họa trường
tổ chức thi riêng, ngoài ra trường sẽ sử dụng kết quả các môn năng khiếu mà thí
sinh đã dự thi ở một số trường ĐH khác đủ năng lực.

2. Đối với các ngành còn lại trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT
quốc gia và chỉ sử dụng kết quả của những thí sinh dự thi ở các cụm thi do
trường đại học chủ trì.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
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- Học phí đóng theo từng học kỳ: Mức học phí từ 10 đến 15 triệu đồng/1 học
kỳ tuỳ từng ngành. Trường hợp đặc biệt:

· Ngành công nghệ thông tin đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon
University (CMU - Hoa Kỳ) học phí 16 triệu đồng/ 1 học kỳ.

· Ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành:
riêng đối với lớp đào tạo Văn bằng đôi, học phí 16 triệu đồng/ 1 học kỳ.

- Chính sách học phí: Học phí được công bố một lần ngay từ đầu khoá, và
không tăng trong suốt khoá học. Ngoài học phí ra sinh viên không phải đóng
thêm bất kỳ một khoản tiền nào khác (Xin tham khảo tại Website:
www.vanlanguni.edu.vn).

- Môn chính trong tổ hợp xét tuyển là môn in đậm, chữ HOA

Ngành học/ Trình
độ

Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học: 2.691

Thiết kế công nghiệp D210402

Toán học, Vật lí, VẼ MỸ THUẬT
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT
Văn, VẼ TRANG TRÍ, Vẽ Hình

họa
Toán, Ngữ văn, VẼ TRANG TRÍ

Thiết kế đồ họa D210403 Văn, VẼ TRANG TRÍ, Vẽ Hình
họa

Toán, Ngữ văn, VẼ TRANG TRÍThiết kế thời trang D210404

Thiết kế nội thất D210405

Toán học, Vật lí, VẼ MỸ THUẬT
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT
Ngữ văn, VẼ TRANG TRÍ, Vẽ

Hình họa
Toán, Văn,VẼ TRANG TRÍ

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành D340103 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng PhápQuản trị khách sạn D340107
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Ngành học/ Trình
độ

Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kinh doanh thương
mại D340121 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân
hàng D340201

Kế toán D340301

Quan hệ công chúng D360708

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Công nghệ sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Vật lí
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Kỹ thuật phần mềm D480103
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật
môi trường D510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Kĩ thuật nhiệt D520115
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kiến trúc D580102 Toán học, Vật lí, VẼ MỸ THUẬT
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT

Kĩ thuật công trình
xây dựng D580201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

29. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT (MÃ TRƯỜNG: TDL)

Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương TP Đà Lạt Lâm Đồng.
Điện thoại: (063) 3822246. Website: www.dlu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
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+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia.

- Các thông tin khác:
+ Xét tổng điểm 3 môn theo Khối, không có môn thi chính, không nhân hệ

số.
+ Điểm trúng tuyển theo ngành.
+ Số chỗ trong ký túc xá: 1000.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2600

Toán học D460101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

140
Sư phạm Toán học D140209 20
Công nghệ thông tin D480201 240
Vật lí học D440102 60
Sư phạm Vật lí D140211 20
Công nghệ kĩ thuật điện
tử, truyền thông D510302 150

Kĩ thuật hạt nhân D520402 40
Hóa học D440112 Toán, Vật lí, Hóa học 60
Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, Hóa học 20
Sinh học D420101 Toán, Hóa học, Sinh học 50
Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học 20

Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 60

Nông học D620109 Toán, Hóa học, Sinh học 150
Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
115

Công nghệ sau thu hoạch D540104 150

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

Luật D380101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

210
Xã hội học D310301 30
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Văn hóa học D220340 30
Văn học D220330 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 100
Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 20
Lịch sử D220310 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 70
Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 17

Việt Nam học D220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

Công tác xã hội D760101 68
Đông phương học D220213 200
Quốc tế học D220212 40
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 200
Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 20
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 150

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Công nghệ Sau thu
hoạch C540104 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học 40

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

30. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á(*) (MÃ TRƯỜNG: DAD)

Địa chỉ: Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quận Hải Châu – Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113. 519.929 – 519.991. Website: www.donga.edu.vn,
www.facebook.com/daihocdonga
Thông tin tuyển sinh:
1) Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2) Phương thức tuyển sinh:
Trường tổ chức đồng thời 2 phương thức tuyển sinh từ năm 2016 cho trình

độ Đại học và Cao đẳng như sau:
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* Phương thức 1: Sử dụng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia
để xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường. (Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp
môn tương ứng với các ngành để đăng ký xét tuyển).

* Phương thức 2: Xét tuyển riêng.
+) Dựa vào Tổng điểm trung bình chung các môn Lớp 12. Thí sinh xét

tuyển dựa vào Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của năm 2016 và những năm
trước. Nộp hồ sơ trực tiếp về trường kể từ ngày 30/3.

+) Điểu kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển vào Đại học:  ≥ 6.0;  Điểm xét
tuyển vào Cao đẳng: ≥ 5.5

* Ngành Kiến trúc tổ chức thi riêng môn vẽ mỹ thuật vào ngày 5-6/9/2016.
Điểm thi môn vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2.

Trong đó tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh:
- Phương thức 1: 40%
- Phương thức 2: 60%

3) Ký túc xá: Trường có hệ thống ký túc xá do Thành phố Đà Nẵng bố trí.
Ngoài ra nhà trường có đội ngũ tư vấn giới thiệu chỗ ở cho sinh viên.

4) Mức học phí:
+ Trình độ đại học:
* Khối ngành kinh tế, Tiếng Anh: 5.220.000 đồng/học kỳ
* Khối ngành kĩ thuật: 5.520.000 đồng/học kỳ
* Điều dưỡng: 6.240.000 đồng/học kỳ
+Trình độ cao đẳng :
* Khối ngành kinh tế, Tiếng Anh, Kỹ thuật: 4.560.000 đồng/học kỳ
* Điều dưỡng: 4.880.000 đồng/học kỳ
- Sinh viên tốt nghiệp được liên thông lên trình độ Đại học, Cao đẳng ngay

tại trường.
- Thông tin chi tiết xem tại Website: www.donga.edu.vn. Điện thoại:

05113.519.929 -05113.519.991. Đường dây nóng: 05113.532.014 -
0901.955.855 - 0901.955.655 - 0989.500.668.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 2.430

Điều dưỡng D720501

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

230
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kiến trúc D580102

Vẽ mĩ thuật, Toán, Ngữ văn
Vẽ mĩ thuật, Toán, Hóa học

Vẽ mĩ thuật, Toán, Vật lí
Vẽ mĩ thuật, Toán, Anh văn

900

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103

Công nghệ thông tin D480201

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

1.000

Quản trị kinh doanh D340101

Tài chính - Ngân hàng D340201

Quản trị văn phòng D340406

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Quản trị nhân lực D340404

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Luật kinh tế D380107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngôn Ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

300

Các ngành đào tạo cao
đẳng 290
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Điều dưỡng C720501

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

30

Công nghệ kỹ thuật điện
điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

100

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103

Công nghệ thông tin
(Lập trình; Quản trị
mạng)

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ thực phẩm C540101

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 120

Quản trị kinh doanh C340101

Tài chính - Ngân hàng C340201

Quản trị văn phòng C340406

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Quản trị nhân lực C340404

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Tiếng Anh C220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Việt Nam học (Hưỡng
dẫn du lịch) C220113

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
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31. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI (MÃ TRƯỜNG: DNU)

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai;
Điện thoại: (061).3824286. Fax: (061)3824662.
Website: www.dnpu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành sư phạm,

tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT
Quốc gia.

- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia.

- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển được tính theo ngành học và khu vực.
+ Môn thi chữ in hoa đậm là môn thi nhân hệ số 2.
+ Môn năng khiếu của ngành GD Mầm non: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn

cảm.
+ Môn năng khiếu của ngành GD Thể chất: Chạy cự ly ngắn, Bật xa tại

chỗ, Gập thân trên thang dóng.
Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chất phải có sức khỏe tốt, không bị

dị hình, dị tật, nam cao từ 1,65m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ
45 kg trở lên.

+ Môn năng khiếu của ngành Sư phạm âm nhạc: Thẩm âm -Tiết tấu, Thanh
nhạc.

+ Môn năng khiếu của ngành Sư phạm Mỹ thuật: vẽ hình họa (người), vẽ
trang trí màu.

+ Ngày thi năng khiếu (dự kiến): 26/6/2016.
* Về cơ sở vật chất:
- Trường hiện có 4 cơ sở với diện tích gần 40ha, hơn 200 phòng học đủ tiêu

chuẩn.
- Ký túc xá: 1.800 chỗ.
- TT Thông tin-Thư viện (6 tầng); Xưởng trường, Nhà thi đấu đa năng hiện

đại.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học 980

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học D140212
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán học, Vật lí, Sinh học

Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Sư phạm Ngữ văn D140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
Ngữ văn, Lịch sử, NĂNG KHIẾU

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Kế toán D340301 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa họcQuản trị kinh doanh D340101

Hệ cao đẳng chính
quy 990

Sư phạm Toán học C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng AnhSư phạm Vật lí C140211

Sư phạm Tin học C140210
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán học, Vật lí, Sinh học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Ngữ văn C140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sư phạm Lịch sử C140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn NĂNG KHIẾU
Ngữ văn, Lịch sử, NĂNG KHIẾU

Sư phạm Âm nhạc C140221
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

Ngữ văn, Tiếng Anh, NĂNG
KHIẾU

Sư phạm Mĩ thuật C140222
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

Ngữ văn, Tiếng Anh, NĂNG
KHIẾU

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
Toán, Vật lí, NĂNG KHIẾU

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Kế toán C340301
Tài chính - Ngân hàng C340201

Quản lý đất đai C850103
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Việt Nam học (VH du
lịch) C220113

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kỹ thuật
môi trường C510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 109

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Quản trị văn phòng C340406
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán học, Vật lí, Ngữ văn

32. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (MÃ TRƯỜNG: SPD)

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 3881.518
Website: www.dthu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
1. Đối với 05 ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý văn

hóa, Công tác xã hội, Nuôi trồng thuỷ sản, trường tuyển sinh theo 2 phương
thức:

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT, với môn xét tuyển là:
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cho các ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc,
Quản lý văn hoá, Công tác xã hội; Môn Toán, Hoá học, Sinh học cho ngành
Nuôi trồng thủy sản

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường
đại học tổ chức theo tổ hợp môn thi được quy định đối với từng ngành

2. Đối với các ngành năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất,
Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật): Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT
quốc gia năm 2016 do các trường đại học tổ chức đối với các môn văn hóa và
kết quả thi môn năng khiếu năm 2016 do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức
(sau ngày thi THPT quốc gia).

3. Đối với các ngành khác: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia
năm 2016 do các trường đại học tổ chức theo tổ hợp môn thi được quy định đối
với từng ngành.

Xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Đồng Tháp trên website
www.dthu.edu.vn
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2850

Quản lí giáo dục D140114 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Văn, NK GDMN 300

Giáo dục Tiểu học D140202
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
280

Giáo dục Chính trị D140205 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Ngữ văn, NK TDTT
Toán, Sinh học, NK TDTT 80

Sư phạm Toán học D140209
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

80
Sư phạm Tin học D140210 80

Sư phạm Vật lí D140211 80

Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 80

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học 80
Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 80
Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 80

Sư phạm Địa lí D140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí 80

Sư phạm Âm nhạc D140221 Văn, Thầm âm-tiết tấu, HÁT 40
Sư phạm Mĩ thuật D140222 Văn, Trang trí, HÌNH HỌA 40
Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 80
Việt Nam học (Văn hóa
du lịch) D220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 100

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

Quản lý văn hóa D220342 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

150
Tài chính - Ngân hàng D340201 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán D340301 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 150

Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 150

Khoa học máy tính D480101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Nuôi trồng thủy sản D620301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học 50

Công tác xã hội D760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

Quản lí đất đai D850103
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

100

Các ngành đào tạo cao
đẳng 500

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, NK GDMN 80

Giáo dục Tiểu học C140202
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40

Sư phạm Toán học C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40
Sư phạm Vật lí C140211 40

Sư phạm Hóa học C140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 40

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Hóa học, Sinh học 40
Sư phạm Ngữ văn C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
Sư phạm Lịch sử C140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40

Sư phạm Địa lí C140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí 40

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 50

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50
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33. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - Cơ sở phía Nam
(MÃ TRƯỜNG: GSA)

Địa chỉ: Số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành
phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 38962819. Website:
http://www.utc2.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi

THPT Quốc gia để xét tuyển.
- Các thông tin khác:
+  Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
+ Các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình GT; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật

điều khiển và tự động hoá; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử
đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).

+ Số chỗ ở cho sinh viên trong KTX: 200.
+ Học phí: theo quy định của chính phủ.
+ Chương trình chuyên sâu chất lượng cao ngoài học phí, sinh viên sẽ phải

đóng thêm kinh phí phục vụ nâng cao chất lượng.
+ Trường hợp thí sinh có kết quả thi 3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu

tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu tiên xét
điểm môn Toán cao hơn.

* Thông tin chi tiết về tuyển sinh tham khảo trên website của trường:
http://www.utc.edu.vn; http://www.utc2.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1500

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông

D580205 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

435
140

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông
(Chương trình chất
lượng cao Cầu – Đường
bộ Việt – Anh)

D580205

Toán, Vật lí, Hóa học 20

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 20

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hóa học 125
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Kĩ thuật cơ khí D520103 Toán, Vật lí, Hóa học 90
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 Toán, Vật lí, Hóa học 38

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 12

Kĩ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Hóa học 45
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 15

Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216 Toán, Vật lí, Hóa học 30

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 10

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học 38
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 12

Kinh tế xây dựng D580301 Toán, Vật lí, Hóa học 80
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25

Kinh tế vận tải D840104 Toán, Vật lí, Hóa học 30
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 10

Khai thác vận tải D840101 Toán, Vật lí, Hóa học 20
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 10

Khai thác vận tải
(Chương trình chất
lượng cao Quy hoạch và
Quản lý GTVT Đô thị
Việt – Pháp)

D840101

Toán, Vật lí, Hóa học 15

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 15

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học 45
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 15

Kinh tế D310101 Toán, Vật lí, Hóa học 35
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 10

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học 38
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 12

Kĩ thuật môi trường D520320 Toán, Vật lí, Hóa học 30
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 10

34. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: GTS)

Địa chỉ: Số 2 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38992862 - 35126902
Website: www.hcmutrans.edu.vn
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Thông tin tuyển sinh:
1/ Phương thức TS: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
2/ Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
3/ Các thông tin khác:
- Điểm trúng tuyển theo ngành ngoại trừ:
+ Ngành Khoa học hàng hải (D840106-101, D840106-102, D840106-103,

D840106-104): điểm trúng tuyển theo chuyên ngành.
+ Các ngành D520201, D520103, D520122,  D580201, D580205, D580301

sau khi học chung 2 năm sinh viên được xét phân chuyên ngành dựa vào kết quả
học tập và nguyện vọng của sinh viên.

- Ngành Khoa học hàng hải gồm các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (mã
số D840106-101) 70 chỉ tiêu; Vận hành khai thác máy tàu thủy (mã số
D840106-102) 70 chỉ tiêu; Thiết bị năng lượng tàu thủy (mã số D840106-103)
50 chỉ tiêu; Quản lý hàng hải (mã số D840106-104) 50 chỉ tiêu.

- Các ngành D840106-101, H840106-101, D840106-102, C840107,
C840108 yêu cầu: tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh
mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0.5m và có cân
nặng từ 45 kg trở lên. Thí sinh vào các ngành D840106-101, H840106-101,
C840107, D840106-102, C840108 phải có chiều cao: nam từ 1.61m trở lên, nữ
từ 1.58m trở lên. (Nhà trường sẽ tổ chức khám sức khoẻ để kiểm tra các tiêu
chuẩn nói trên sau khi thí sinh đã nhập học.)

- Đào tạo liên thông đại học chính quy: Tổng chỉ tiêu: 300; gồm các chuyên
ngành: D840106-101 (30 chỉ tiêu), D840106-102 (20 chỉ tiêu), D520103 (40 chỉ
tiêu), D520201 (20 chỉ tiêu), D580201 (60 chỉ tiêu), D580205 (70 chỉ tiêu),
D480201 (20 chỉ tiêu), D840104 (40 chỉ tiêu).

- Chương trình liên kết đào tạo đại học và cao đẳng quốc tế: đào tạo và cấp
bằng cử nhân quốc tế của các trường Đại học Vương quốc Anh. Thông tin liên
hệ: Trung tâm đào tạo & Hợp tác quốc tế IEC, Tel: 08.38982977, website:
www.iec-ut.edu.vn.

- Ký túc xá diện tích 5000 m2 tại phường Bình An, Quận 2. Số chỗ tiếp nhận
sinh viên khóa 2016 là 800 sv.

- Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường hoặc các thông tin
về chuyên ngành và chương trình đào tạo có thể tham khảo tại địa chỉ website:
http://www.hcmutrans.edu.vn, hoặc liên hệ số điện thoại: (08)38992862,
35126902
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học (đại trà): 2070

Khoa học hàng hải D840106

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

240
Kĩ thuật điện, điện tử D520201 100
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 100

Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216 100

Kĩ thuật tàu thuỷ D520122 150
Kĩ thuật cơ khí D520103 280
Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 230

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 300

Công nghệ thông tin D480201 100
Truyền thông và mạng
máy tính D480102 80

Kinh tế vận tải D840104 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150
Kinh tế xây dựng D580301 130
Khai thác vận tải D840101 120
Các ngành đào tạo cao
đẳng 80

Điều khiển tàu biển C840107 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40
Vận hành khai thác máy
tàu thủy C840108 40

Chương trình đào tạo
Kỹ sư chất lượng cao 300

Khoa học hàng hải H840106-
101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Kỹ thuật công trình xây
dựng H580201 60

Kỹ thuật cơ khí H520103 60
Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông H580205 60
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kinh tế vận tải H840104
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

35. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN(*) (MÃ TRƯỜNG: DTH)

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Tp. HCM.
Điện thoại: (08) 7309 1991. Website: www.hoasen.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: trường xét tuyển dựa trên:
1/ Kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đạt mức

điểm tối thiếu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT được
xét tuyển theo tổ hợp môn của từng ngành.

Riêng các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất,
ngoài xét môn thi THPT quốc gia còn căn cứ thêm:

+ Môn Hình họa, Vẽ trang trí màu (hoặc môn tương đương) của thí sinh đã
dự thi tại các trường đại học có tổ chức thi năng khiếu (trường ĐH Hoa Sen
không tổ chức thi).

+ Năng khiếu của thí sinh thông qua tuyển tập nghệ thuật do tự thí sinh thực
hiện, và kết quả phỏng vấn. Thí sinh xem hướng dẫn cách thực hiện tuyển tập
nghệ thuật trên website của trường.

2/ Kết quả học tập Trung học phổ thông, và:
2.1/ Chứng chỉ Anh văn quốc tế  đạt điểm IELTS (Academic) 6,5 hoặc

TOEFL iBT 89 trở lên và điểm trung bình 3 năm THPT đạt từ 6,0 điểm trở lên
đối với các ngành bậc đại học; IELTS (Academic) 6,0 hoặc TOEFL iBT 80 trở
lên đối với các ngành bậc cao đẳng và điểm trung bình 3 năm THPT đạt từ 5,5
điểm trở lên.

2.2/ Có học lực 3 năm THPT đạt giỏi (học sinh giỏi của các trường THPT)
trở lên, hạnh kiểm tốt và nộp bài luận.

2.3/ Có năng khiếu (sơ tuyển năng khiếu trước khi xét tuyển) và điểm trung
bình học bạ của môn Ngữ Văn và môn Lịch Sử cả năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0
điểm trở lên.

Trường tổ chức sơ tuyển năng khiếu tập trung tại trường. Các thông tin chi
tiết được thông báo trên website của trường.
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2.4/ Có điểm trung bình 3 năm THPT đạt từ 5,5 điểm trở lên đối với các
ngành bậc cao đẳng của trường, và phỏng vấn (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh của trường đều phải
đạt mức điểm tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên theo quy định của Bộ
GD&ĐT. Đối với các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng và theo từng
phương thức tuyển sinh, thí sinh phải đạt yêu cầu về năng khiếu.

Thí sinh xem chi tiết phương thức xét tuyển, chỉ tiêu, các hướng dẫn và thời
gian nhận hồ sơ tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh và thông báo tuyển sinh chính
thức của trường trên website www.hoasen.edu.vn.

- Các thông tin khác:
+ Ngành Toán ứng dụng: môn Toán nhân hệ số 2
+ Ngành Ngôn ngữ Anh: môn Anh văn nhân hệ số 2
+ Thí sinh xét tuyển môn ngoại ngữ là tiếng Pháp lưu ý trong chương trình

học có sử dụng tiếng Anh.
+ Chương trình đào tạo có một số môn, ngành bắt buộc học bằng tiếng Anh

(chi tiết xem tại website của trường)
- Mức học phí:
* Bậc đại học:
- Chương trình Tiếng Việt: từ 3.600.000 đồng đến 3.900.000 đồng/tháng
- Chương trình Tiếng Anh: từ  4.000.000 đồng  đến 4.300.000 đồng/tháng
- Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ

thông tin, Truyền thông mạng máy tính, Quản trị công nghệ truyền thông, Quản
trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: từ  3.600.000 đồng đến
4.000.000 đồng/tháng

- Ngành Thiết kế thời trang: từ  4.900.000 đồng đến 5.000.000 đồng/tháng
* Bậc Cao đẳng: từ 3.200.000 đồng đến 3.600.000đồng/tháng
Học phí được qui định cho toàn bộ khóa học vào đầu mỗi khóa học. Học phí

một năm học được tính theo biên độ 12 tháng. Học phí từng học kỳ sẽ không
giống nhau, phụ thuộc vào việc lựa chọn đăng ký môn học và lộ trình học của
sinh viên.

- Học bổng: Trường có xét học bổng tài năng, khuyến học và vượt khó cho
thí sinh ngay từ khi đăng ký xét tuyển và trong quá trình học tại trường. Thí sinh
xem thông tin chi tiết về chính sách, hồ sơ học bổng tại website của trường.

* Môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển là Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2490

Toán ứng dụng D460112

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ Văn, Ngoại ngữ
TOÁN, Tiếng Anh, Hóa học

Truyền thông và mạng
máy tính D480102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Kỹ thuật phần mềm D480103
Công nghệ thông tin D480201
Hệ thống thông tin quản
lí D340405

Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Tiếng Anh, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ
Quản trị công nghệ
truyền thông D340409

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Quản trị kinh doanh D340101
Marketing D340115
Kinh doanh quốc tế D340120
Tài chính - Ngân hàng D340201
Kế toán D340301
Quản trị nhân lực D340404
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Quản trị khách sạn D340107
Quản trị nhà hàng và
dịch vụ ăn uống D340109
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, TIẾNG ANH, Ngữ Văn
Ngữ Văn, TIẾNG ANH, Lịch sử

Toán, TIẾNG ANH, Lịch sử
Ngữ Văn, TIẾNG ANH, Địa lí

Thiết kế đồ họa D210403 Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu,
Hình họa

Ngữ Văn, Toán, Vẽ trang trí màu
Ngữ văn, VẼ TRANG TRÍ MÀU

(hệ số 2)
Ngữ văn, NĂNG KHIẾU (nộp
Tuyển tập nghệ thuật, hệ số 2),

phỏng vấn.

Thiết kế thời trang D210404

Thiết kế nội thất D210405

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 140

Kinh doanh quốc tế C340120 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Quản trị nhà hàng và
dịch vụ ăn uống C340109

Quản trị văn phòng C340406

36. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ (MÃ TRƯỜNG: UKH)
Địa chỉ: Số 1. Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 058 3523 812. Website: www.ukh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành Sư phạm bậc đại học tuyển sinh trong cả nước (mỗi ngành

tuyển 10 chỉ tiêu ngoài tỉnh Khánh Hòa).
+ Các ngành Sư phạm bậc cao đẳng chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú

từ 3 năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa.
+ Các ngành ngoài Sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Đối với các môn thi năng khiếu, trường tổ chức tuyển sinh theo đề thi

riêng.
- Số chỗ trong Kí túc xá dành cho SV tuyển năm 2016: 300.
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- Điều kiện thi tuyển vào ngành Giáo dục thể chất về thể hình: nam cao
1,65m; nặng 50kg trở lên, nữ cao 1,55m; nặng 45kg trở lên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 390

Sư phạm Toán học D140209

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Sư phạm Vật lí D140211

Toán, VẬT LÍ, Hóa học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

Ngữ văn, VẬT LÍ, Tiếng Anh
Toán học, VẬT LÍ, Ngữ văn

60

Sư phạm Ngữ văn D140217

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng

Anh
NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

60

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Hóa học, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

60

Việt Nam học D220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

70

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1355

Các ngành Sư phạm: 550
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Sư phạm Toán học C140209

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Sư phạm Tin học C140210

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Sư phạm Vật lí (Sinh
học) C140211 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

50

Sư phạm Hóa học (Vật
lí) C140212 50

Sư phạm Sinh học (Hóa
học) C140213 50

Sư phạm Ngữ văn C140217

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng

Anh
NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, NGỮ VĂN,Tiếng Anh

50

Sư phạm Địa lí (Lịch sử) C140219

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Sư phạm Tiếng Anh C140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Hóa học, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

50
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục thể chất C140206

Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU
Toán, Tiếng Anh, NĂNG

KHIẾU
Toán, Ngữ văn, NĂNG

KHIẾU
Toán, Hoá học, Sinh học

(Kiểm tra năng khiếu)

50

Sư phạm Âm nhạc C140221
Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm

âm – tiết tấu, Hát và đánh một
loại nhạc cụ tự chọn)

30

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Năng khiếu (Hình
họa chì, Trang trí màu) 30

Các ngành ngoài Sư
phạm: 670

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Tiếng Anh C220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Hóa học, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

100

Tiếng Pháp C220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Ngữ văn, TIẾNG
PHÁP Ngữ văn, Địa lí,

TIẾNG ANH

50

Tiếng Trung Quốc C220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Ngữ văn, TIẾNG
TRUNG

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

50

Địa lí học (Du lịch) C310501 Toán, Vật lí, Hóa học 80
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Việt Nam học (HD Du
lịch) C220113 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Công tác xã hội C760101 50
Quản trị văn phòng C340406 60
Quản trị kinh doanh C340101 120
Các ngành Nghệ thuật: 135

Thanh nhạc C210205 Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm
âm – tiết tấu, Hát) 20

Sáng tác âm nhạc C210203 Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm
âm – tiết tấu, Phổ thơ) 7

Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống C210210

Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm
âm – tiết tấu, Đánh một loại

nhạc cụ)
10

Biểu diễn nhạc cụ
phương Tây C210207

Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm
âm – tiết tấu, Đánh một loại

nhạc cụ)
15

Hội họa C210103 Ngữ văn, Năng khiếu (Hình
họa chì, Trang trí màu) 20

Đồ họa C210104 Ngữ văn, Năng khiếu (Hình
họa chì, Trang trí màu) 40

Diễn viên múa C210242
Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm
âm – tiết tấu, Múa một bài tự

chọn)
15

Diễn viên sân khấu kịch
hát C210226 Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc thơ

hoặc ngâm thơ, Tiểu phẩm) 8

37. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG (MÃ TRƯỜNG: TKG)

Địa chỉ: Số 320A, Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (077) 3 628 777. Website: www.vnkgu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
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· Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các
trường Đại học chủ trì tổ chức chiếm 40% chỉ tiêu.

· Xét học bạ chiếm 60% chỉ tiêu.
- Các thông tin khác:
+ Đào tạo theo học chế tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên

ngành. Có cơ hội học và tốt nghiệp với 2 bằng Đại học cùng một lúc.
+ Thư viện với diện tích hơn 2.000m2, phòng thí nghiệm, phòng thực hành

đầu tư mới theo tiêu chuẩn hiện đại.
+ Học phí thu theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập.
+ Ký túc xá: Khang trang, thoáng mát hiện đại với sức chứa hơn 1000 sinh

viên.
- Thông tin tuyển sinh được thông báo và cập nhật thường xuyên tại website

www.vnkgu.edu.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2720

Ngôn ngữ Anh D220201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ Sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ Thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103 Toán, Vật lí, Hoá

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 Toán, Vật lí, Hoá

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh họcCông nghệ Thực phẩm D540101

Sư phạm Toán học D140209
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 280

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm C540102 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ Sinh học D420201
Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406

38. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG(*)(MÃ TRƯỜNG: KTD)

Địa chỉ: số 566, đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)-2210030/ 2210031/ 2210032/ 2247176/ 2212256. Fax:

0511.3622400
Website: www.dau.edu.vn; Email: infor@dau.edu.vn.
Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo 2 phương thức:
2.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

(dành 70-80% của tổng chỉ tiêu):
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT;
- Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b) Đối tượng xét tuyển:
- Xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở các cụm thi

do trường đại học chủ trì.
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- Trường tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật và xét tuyển kết quả thi môn Vẽ mỹ
thuật, môn Bố cục màu của các trường đại học trên toàn quốc.

c) Điểm môn Vẽ mỹ thuật (cho các ngành khối năng khiếu), môn Tiếng Anh
(ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) nhân hệ số 2. Môn Vẽ
mỹ thuật khi chưa nhân hệ số đạt từ 4,5 điểm trở lên.

d) Điểm trúng tuyển theo ngành.
2.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ THPT (dành 20-30% của tổng

chỉ tiêu):
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT.
- Tổng điểm trung bình trong 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tổ hợp

3 môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độ đại học và 16.5 điểm
trở đối với trình độ cao đẳng. Đối với khối ngành năng khiếu, điểm 2 môn xét
tuyển đạt 12.0 điểm trở lên.

- Trường tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật và xét tuyển kết quả thi môn Vẽ mỹ
thuật, môn Bố cục màu của các trường đại học trên toàn quốc.

b) Đối tượng xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
c) Điểm môn Vẽ mỹ thuật (cho các ngành khối năng khiếu), môn Tiếng Anh

(ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) nhân hệ số 2. Môn vẽ
mỹ thuật khi chưa nhân hệ số đạt từ 4,5 điểm trở lên.

d) Điểm trúng tuyển theo ngành.
3. Ký túc xá sinh viên: có hơn 2000 chỗ ở ký túc xá.
4. Mức học phí:
+ Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất : 400.000đ/1 tín chỉ;
+ Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị : 370.000đ/1 tín chỉ;
+ Các ngành khối Kỹ thuật, Công nghệ: 340.000đ/1 tín chỉ;
+ Các ngành khối Kinh tế, Ngoại ngữ: 315.000đ/1 tín chỉ.
+ Cao đẳng: Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng: 300.000đ/ 1tín chỉ
+ Các ngành cao đẳng kinh tế: 280.000đ/ 1tín chỉ

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học: 1720

Khối Năng khiếu
Kiến trúc D580102 VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lí
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quy hoạch vùng và đô
thị D580105

VẼ MỸ THUẬT, Toán, Ngữ văn
VẼ MỸ THUẬT, Toán, Tiếng Anh
VẼ MỸ THUẬT, Toán, Hóa học

Thiết kế đồ họa D210403 VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lí
VẼ MỸ THUẬT, Toán, Ngữ văn

VẼ MỸ THUẬT, Toán, Tiếng Anh
VẼ MỸ THUẬT, Văn, Bố cục màu

Thiết kế nội thất D210405

Khối Kỹ thuật
Kĩ thuật công trình
xây dựng (Xây dựng
Dân dụng và Công
nghiệp)

D580201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kĩ thuật xây dựng
công trình giao thông
(Xây dựng Cầu -
Đường)

D580205

Kĩ thuật xây dựng (Kĩ
thuật cơ sở hạ tầng) D580208

Quản lí xây dựng D580302
Khối Công nghệ
Công nghệ kĩ thuật
điện, điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhCông nghệ thông tin D480201

Khối Kinh tế
Kế toán: D340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng D340201

Quản trị kinh doanh D340101

Khối Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
cao đẳng 180

Công nghệ kĩ thuật
công trình xây dựng C510102 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán C340301
Tài chính – Ngân hàng C340201
Quản trị kinh doanh C340101
Liên thông từ cao
đẳng lên đại học: 240

Kĩ thuật công trình
xây dựng D580201

Thực hiện theo Quy định đào tạo liên
thông của Bộ GD&ĐT

Kĩ thuật xây dựng
công trình giao thông D580205

Kế toán D340301
Tài chính - Ngân hàng D340201
Quản trị kinh doanh D340101

39. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: KTS)

Địa chỉ: 196 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành  Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38222748 (Số nội bộ 158  hoặc 153), (08) 38232571 - Fax

(08) 38244678
Website: http://www.uah.edu.vn.
Cổng thông tin điện tử: http://portal.uah.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức Tuyển sinh: xét tuyển  dựa  vào  kết  quả  thi  các môn  trong

kỳ  thi  THPT  Quốc Gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, kết hợp
với tổ chức thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP.
HCM tổ chức.

- Đối với các ngành có thi bổ sung, thí sinh thi môn bổ sung tại Thành phố
Hồ Chí Minh và phải đạt điểm ≥ 5,0 mới được xét tuyển.

- Điểm các môn thi đều không nhân hệ số.
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- Thí sinh xét tuyển tại cơ sở Cần Thơ phải có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh Đồng
bằng sông Cửu Long, nếu trúng tuyển sẽ học tại cơ sở Thành phố Cần Thơ trong
suốt khóa học.

- Thí sinh xét tuyển tại cơ sở Đà Lạt phải có hộ khẩu thuộc 5 tỉnh Tây
Nguyên, nếu trúng tuyển sẽ học tại cơ sở Thành phố Đà Lạt trong suốt khóa học.

- Ngoài 1450 chỉ tiêu các ngành, Trường còn dựa vào điểm các môn Toán,
Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc Gia và điểm môn Vẽ Mỹ thuật do Trường tổ
chức thi bổ sung để xét tuyển các chương trình đào tạo với chỉ tiêu như sau:

+ Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Thiết kế đô thị: 50 chỉ tiêu.
+ Chương trình đào tạo đổi mới ngành Quy hoạch vùng và đô thị: 50 chỉ

tiêu.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 1450

A.  Tại cơ sở TP. Hồ
Chí Minh 1185

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hóa học 350
Kĩ thuật cơ sở hạ tầng D580211 Toán, Vật lí, Hóa học 100
Kiến trúc D580102 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 250
Kiến trúc cảnh quan D580110 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 75
Quy hoạch vùng và đô
thị D580105 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 100

Thiết kế nội thất D210405 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 75

Thiết kế công nghiệp D210402 Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí
màu 75

Thiết kế đồ họa D210403 Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí
màu 120

Thiết kế thời trang D210404 Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí
màu 40

B.  Tại cơ sở Thành phố
Cần Thơ 165

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hóa học 75
Kiến trúc D580102 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 50
Thiết kế nội thất D210405 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 40
C. Tại cơ sở Thành phố
Đà Lạt 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hóa học 50
Kiến trúc D580102 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 50

40. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG(*)

(MÃ TRƯỜNG: DKB)
Địa chỉ:
- CS1: Số 530 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp thành, TP. Thủ Dầu Một,

Tỉnh Bình Dương
- CS2: Số 333 Đường Thuận Giao 16, Phường Thuận Giao, TX. Thuận An,

Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3822.847 – 3969171. Website: www.ktkt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Năm 2016 Trường thực hiện tuyển sinh theo 2

phương thức:
1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (30% chỉ

tiêu): Thí sinh đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển trở lên, do Bộ GDĐT công bố đối
với các môn trong tổ hợp xét tuyển theo từng ngành.

2. Phương thức xét tuyển dựa trên cơ sở kết quả học tập ở bậc THPT (70%
chỉ tiêu):

Điểm cơ sở xét tuyển (ký hiệu là D) được xác định căn cứ 2 yếu tố sau:
- Điểm trung bình cộng cả năm học lớp 10 và 11 của tất cả các môn học (ký

hiệu D1);
- Điểm trung bình cộng cả năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét

tuyển theo từng ngành (ký hiệu D2).
Như vậy, điểm cơ sở  xét tuyển (D) đối với thí sinh thuộc KV3 là: D=D1+D2
* Ngưỡng điểm cơ sở xét tuyển: Đại học: D ≥ 12,0; Cao đẳng: D  ≥ 11,0

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1090

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100
Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301 90
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 Toán, Vật lí, Ngữ văn 50

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Lịch sử

300
Tài chính - Ngân hàng D340201 250

Quản trị kinh doanh D340101 300

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 510

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

(**) Toán, Hoá học, Sinh học

20
Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301 20

Công nghệ kỹ thuật hoá
học (**) C510401 12

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
(*) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

49
Tài chính - Ngân hàng C340201 49
Thư ký văn phòng (*) C340407 20
Dịch vụ pháp lí (*) C380201 20

Tiếng Anh C220201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

200

Dược C900107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán học, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

120

41. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH(*)
(MÃ TRƯỜNG: KTC)

Địa chỉ: Số 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 54 22 5555; Hotline: 094 998 1717
Website: www.uef.edu.vn; Email: tuvantuyensinh@uef.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
1. Xét tuyển học bạ THPT: 30% chỉ tiêu
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
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- Tổng Điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ
18.0 điểm trở lên đối với trình độ Đại học, 16.5 điểm đối với trình độ Cao đẳng.

2. Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia: 70% chỉ tiêu
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có tham dự kỳ thi quốc gia năm

2016.
- Đạt điểm theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với các môn xét tuyển.
Các ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) và Tiếng Anh (C220201): môn

TIẾNG ANH nhân hệ số 2.
- Học phí theo tín chỉ, bình quân 4,5 – 5 triệu / 01 tháng.
- Trường tổ chức đào tạo theo mô hình chất lượng cao, chuẩn quốc tế: môi

trường tiếng Anh, quy mô lớp nhỏ, cơ sở vật chất rất tốt, đào tạo gắn kết với
thực tiễn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1350

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

300
Kinh doanh quốc tế D340120 160
Marketing D340115 160
Luật kinh tế D380107 150
Tài chính - Ngân hàng D340201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

160
Kế toán D340301 160

Công nghệ thông tin D480201 100

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Hóa học, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG
ANH

160

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 140

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

20
Kinh doanh quốc tế C340120 20

Marketing C340115 20

Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20
Kế toán C340301 20
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 20

Tiếng Anh C220201

Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Hóa học, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG
ANH

20

42. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN(*)
(MÃ TRƯỜNG: DLA)

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072)3513668. Website: www.daihoclongan.edu.vn
Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển : Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: 2 phương thức tuyển sinh
1. Phương thức 1 : Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ

GDĐT tổ chức (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học
chủ trì) (40% chỉ tiêu)

* Điểm xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở
lên.

* Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm
liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên
và Tây nam Bộ, được xét  tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ.

* Đối với môn năng khiếu trường xét kết quả môn năng khiếu ở các trường
có tổ chức thi môn năng khiếu.

* Hồ sơ, thời gian và quy trình xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.

2. Phương thức 2 : Xét tuyển riêng (Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở
bậc THPT). Có 2 hình thức xét tuyển (60% chỉ tiêu):

* Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3
môn) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT.

* Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3
môn) của 5 học kỳ THPT (2 HK lớp 10, 2 HK lớp 11 và 1 HK lớp 12).
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* Tiêu chí, điều kiện, nguyên tắc xét tuyển, hồ sơ, quy trình xét tuyển: thực
hiện theo đề án tự chủ tuyển sinh.

* Đối với môn năng khiếu trường xét kết quả môn năng khiếu ở các trường
có tổ chức thi môn năng khiếu.

* Đối với tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tin học của ngành Khoa học Máy
tính chỉ tuyển theo phương thức 2

* Đối với thí sinh ở Long An có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3
năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại Long An được xét tuyển mỗi môn ở mức
thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định của Bộ GD&ĐT tức là Điểm trung bình
mỗi môn đạt từ 5,5 điểm trở lên đối với hệ đại học và phải đạt 5 điểm trở lên đối
với hệ cao đẳng và thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ.

- Chính sách đối với người học
* Hỗ trợ sinh hoạt phí: Miễn phí, phí ký túc xá trong năm đầu tiên cho 100

sinh viên nhập học đầu tiên là người Miền Trung, Tây Nguyên hoặc vùng Đồng
Tháp Mười, biên giới (Huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ,
Thạnh Hóa, Tân Thạnh và Kiến Tường tỉnh Long An)

* Học bổng khuyến học ngành Kiến trúc:
+ Tặng học bổng trị giá 7.500.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh

trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 8,0 điểm
+ Hoặc tặng học bổng trị giá 5.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh

trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 7,0 điểm
*  Học phí: Tùy theo ngành học
+ Đại học 350.000 đồng đến 400.000 đồng/1 tín chỉ
+ Cao đẳng 320.000 đồng đến 350.000 đồng/1 tín chỉ
Riêng ngành Kiến trúc: 1.800.000 đồng/ tháng.
- Các thông tin khác:
* Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 400 chỗ
* Trường tuyển sinh và đào tạo cao học với 2 chuyên ngành: Tài chính –

Ngân hàng và kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Hotline: 0168.510.1234 – 0971.550.347

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1500
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Khoa học máy tính D480101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Vật lí
Toán, Vật lí, Tin học

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Địa lí

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Địa lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Địa lí

Quản trị Kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Địa lí, Sinh học
Toán, Ngữ Văn, Vật lí

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Ngữ Văn, Địa lí

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học

Kiến trúc D580102

Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
Toán học, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 420

Khoa học máy tính C480101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Vật lí
Toán, Vật lí, Tin học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Địa lí

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Địa lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Địa lí

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Địa lí, Sinh học
Toán, Ngữ Văn, Vật lí

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Ngữ Văn, Địa lí

Tiếng Anh C220201

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Tiếng Anh, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học

44. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
(MÃ TRƯỜNG: KCC)

Địa chỉ: Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Cần Thơ. Điện thoại:
07103.894050

Website: www.ctuet.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Hoặc thí sinh có hộ khẩu tạm trú và học trung học phổ thông (lớp 10, 11,

12) tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phương thức tuyển: Trường xét tuyển trình độ đại học dựa vào kết quả kỳ

thi THPT Quốc gia.
- Các thông tin khác:
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+ Học phí theo tháng: 667.000 đ

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 912

Khoa học máy tính D480101

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Kỹ thuật phần mềm D480103
Hệ thống thông tin D480104
Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Công nghệ kĩ thuật điều
khiển và tự động hóa D510303

Công nghệ kĩ thuật cơ
điện tử D510203

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Quản lí xây dựng D580302
Quản lí công nghiệp D510601
Kĩ thuật hệ thống công
nghiệp D510602

Công nghệ thực phẩm D540102 Toán, Hoá học, Sinh học

45. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG
(MÃ TRƯỜNG: YDN)

Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại:
(0511)3892.062

Website: www.dhktyduocdn.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT

Quốc gia tổ chức theo cụm thi do trường Đại học chủ trì.
- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo từng ngành học.
+ Đại học Điều dưỡng có các chuyên ngành: Điều dưỡng đa khoa, Điều

dưỡng Nha khoa và Điều dưỡng Gây mê hồi sức.
+ KTX: 300 chỗ cho khóa tuyển sinh năm 2016.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 830

Y đa khoa D720101 Toán, Sinh học, Hoá học 100
Y tế công cộng D720301 Toán, Sinh học, Hoá học 40
Kỹ thuật hình ảnh y học D720330 Toán, Sinh học, Hoá học 50
Xét nghiệm y học D720332 Toán, Sinh học, Hoá học 70
Dược học D720401 Toán, Sinh học, Hoá học 140
Điều dưỡng D720501 Toán, Sinh học, Hoá học 380
Vật lý trị liệu, phục hồi
chức năng D720503 Toán, Sinh học, Hoá học 50

46. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG(*) (MÃ TRƯỜNG: DLH)

Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.

Điện thoại: (061) 3.952.188. Website: www.lhu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh: theo 2 phương án.
1. Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia (dành 50% của tổng chỉ

tiêu)
1.1. Tiêu chí xét tuyển:
+ Đã tốt nghiệp THPT.
+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của tổ hợp môn xét

tuyển do Bộ GD&ĐT quy định.
1.2. Đối tượng tuyển sinh: chỉ xét tuyển thí sinh đã tham gia kỳ thi THPT

quốc gia ở cụm thi do đại học chủ trì.
1.3. Điểm trúng tuyển được xác định theo khối và theo ngành.
2. Xét tuyển riêng theo học bạ THPT (dành 50% của tổng chỉ tiêu).
2.1. Tiêu chí xét tuyển:
+ Đã tốt nghiệp THPT.
+ Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ

18 điểm trở lên đối với hệ đại học và phải đạt từ 16.5 điểm trở lên đối với hệ cao
đẳng.

2.2. Đối tượng tuyển sinh:
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+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Quy chế tuyển sinh.
- Số chỗ trong kí túc xá: 2000
- Học phí:
+ Ngành dược: 3 đến 3,2 triệu/tháng.
+ Ngành còn lại: 1,8 triệu/tháng. Học phí không thay đổi trong suốt khóa

học.
- Mọi thông tin chi tiết, xem thêm tại website: lhu.edu.vn, mục “Tuyển sinh”

hoặc điện thoại tư vấn: 0937.59.33.86, 0943.058.699.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2280

Dược học D720401

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Hoá học

Công nghệ kĩ thuật điện
tử, truyền thông D510302

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Công nghệ kĩ thuật điều
khiển và tự động hóa D510303

Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Hoá học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm D540101
Công nghệ sinh học D420201
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Khoa học môi trường D440301
Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Tài chính - Ngân hàng D340201
Kế toán D340301
Kinh tế D310101

Luật kinh tế D380107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Đông phương học D220213 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Việt Nam học D220113

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
Toán, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Tiếng Anh, Vật lí

48. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH (MÃ TRƯỜNG: LPS)

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3940.0989, nhánh 112. Website: www.hcmulaw.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;
- Phương thức tuyển sinh trình độ đại học: xét tuyển kết hợp với kiểm tra

năng lực:
+ Xét tuyển: điểm của Tổ hợp 3 môn đăng ký xét tuyển:
* Học bạ: chiếm tỷ trọng 20%;
* Kết quả thi THPT Quốc gia: chiếm tỷ trọng 60%.
Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển mới được Trường thông báo tham

gia làm bài kiểm tra năng lực.
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+ Kiểm tra năng lực:
* Hình thức: trắc nghiệm;
* Nội dung: liên quan đến 4 nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ

tiếng Việt; Kiến thức xã hội tổng hợp; Kiến thức về pháp luật; và Tư duy lôgic,
khả năng lập luận;

* Điểm đánh giá: chiếm tỷ trọng 20%.
Trường chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh có tham dự làm bài kiểm

tra năng lực; và để có mặt trong buổi kiểm tra năng lực thí sinh phải đăng ký xét
tuyển sơ bộ theo đúng thời gian quy định của Nhà trường.

- Thông tin chi tiết về đăng ký xét tuyển và yêu cầu của bài kiểm tra năng
lực, thí sinh vui lòng xem tại website của Trường.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1.500

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, tiếng Pháp
Toán, Ngữ văn, tiếng Nhật

1.250

Quản trị - Luật D110103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, tiếng Pháp

100

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, tiếng Pháp

100

Ngôn ngữ Anh (chuyên
ngành Anh văn pháp lý) D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50

49. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH (MÃ TRƯỜNG: MBS)

Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
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Điện thoại: (08)39307696. Website: www.ou.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngành Công nghệ sinh học đào tạo tại cơ sở Bình Dương.
2. Phương thức TS:
- Trường căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Ngành Khoa học máy tính, Quản lí xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công

trình xây dựng: điểm môn Toán được tính hệ số 2.
- Các ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật: điểm môn ngoại ngữ được

tính hệ số 2.
- Môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga,

Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức và Tiếng Nhật
3. Phương thức xét tuyển:
- Nhà trường có thể tổ chức nhiều đợt xét tuyển.
· Trường Đại học Mở Tp. HCM tổ chức tuyển sinh 5 ngành đào tạo chương

trình chất lượng cao được Bộ GD&ĐT cho phép: Quản trị kinh doanh, Tài chính
ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2.915

Khoa học máy tính D480101
TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Hệ thống thông tin quản
lí D340405

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Quản lí xây dựng D580302 100

Công nghệ Sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

360
Tài chính - Ngân hàng D340201 250
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán D340301 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 300
Kinh tế D310101 150
Luật kinh tế D380107 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

200

Luật D380101 175

Đông Nam Á học D220214 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch Sử, Ngoại ngữ

100
Xã hội học D310301 100

Công tác xã hội D760101 100

Ngôn ngữ Anh D220201
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

300

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ
Ngữ văn, Lịch Sử, NGOẠI NGỮ

50

Ngôn ngữ Nhật D220209
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ
Ngữ văn, Lịch Sử, NGOẠI NGỮ

80

50. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: MTS)

Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh.

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trường tổ chức thi hai môn chuyên môn.
+ Môn văn: Trường xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học

phổ thông quốc gia.
+ Điểm ngưỡng của môn văn thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên.
+ Điểm ngưỡng của mỗi môn thi chuyên môn thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở

lên (điểm chưa nhân hệ số).
+ Hai môn thi: Hình họa và tượng tròn nhân hệ số 2.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học: 250

Hội họa D210103 HÌNH HỌA, Bố cục tranh màu,
Ngữ văn 38

Đồ họa D210104 HÌNH HỌA, bố cục tranh màu,
Ngữ văn 28

Điêu khắc D210105 TƯỢNG TRÒN, bố cục chạm
nổi, Ngữ văn 8

Thiết kế đồ họa D210403 HÌNH HỌA, trang trí, Ngữ văn 140

Sư phạm Mĩ thuật D140222 HÌNH HỌA, bố cục tranh màu,
Ngữ văn 28

Lí luận, Lịch sử và
phê bình mĩ thuật D210101 HÌNH HỌA, bố cục tranh màu,

Ngữ văn 8

51. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ(*) (MÃ TRƯỜNG: DNC)
Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Điện thoại: (0710)3798.168. Website: www.nctu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
1. Phương thức TS:
+ Xét tuyển theo điểm học bạ THPT với 80% chỉ tiêu. Tổ hợp xét tuyển

tương ứng của mỗi ngành được đăng tải trên www.nctu.edu.vn.
+ Xét tuyển theo điểm thi Kỳ thi THPT năm 2016 của 3 môn thi tuyển với

20% chỉ tiêu.
2. Hình thức XT:
+ Theo điểm TB 3 môn xét tuyển học bạ của 2 HK lớp 12.
+ Theo điểm TB 3 môn xét tuyển học bạ của 5 HK (lớp 10, 11 & hk1 lớp

12)
+ Theo điểm TB 3 môn thi TN THPT năm 2016 cụm thi do các trường ĐH

tổ chức.
3. Điều kiện XT:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cộng ƯTKV, ƯTĐT từ 6.0 trở lên

vào đại học; Từ 5.5 trở lên vào CĐ.
+ Đối với điểm TB môn thi TN THPT năm 2016 do BGD quy định.
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4. Học phí:
Đại học: Từ 310.000 vnđ/TC đến 390.000 vnđ/TC tùy theo ngành học. Đối

với ngành sức khỏe là 920.000 vnđ/TC đến 1.050.000 vnđ/TC. Mỗi học kỳ có từ
16 đến 18 tín chỉ (TC).

Sinh viên được quan tâm giới thiệu việc làm ngoài giờ và các hình thức hỗ
trợ tài chính học tập khác.

5. Môi trường sinh hoạt:
Ký túc xá với 2.000 chỗ ở tập trung, đảm bảo 100% chỗ ở nội trú với điều

kiện sinh hoạt an ninh tốt, văn minh, hiện đại.
6. Chế độ hỗ trợ học tập:
+ Giảm 10% học phí đối với học sinh có hộ khẩu và theo học THPT tại các

Huyện của Tp Cần Thơ.
+ Giảm 10% học phí đối với học sinh có hộ khẩu và theo học THPT tại các

Trường THPT thuộc KV1 của 13 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Có chế độ giảm học phí cho các đối tượng chính sách khác, các SV thuộc

diện hộ nghèo.
7. Đăng ký xét tuyển:
+ Hồ sơ được phát hành rộng rãi tại tất cả các trường THPT/ TT GDTX, các

cộng tác viên TS và có thể in từ website www.nctu.edu.vn
+ Thí sinh có thể đăng ký XT trực tuyến tại website; Gửi qua đường bưu

điện; Nộp trực tiếp tại Trường.
8. Địa chỉ liên hệ:
Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168 Nguyễn Văn Cừ (nd), An Bình, Ninh

Kiều, Tp. Cần Thơ. ĐT: (0710).3798.168 – 798.668 - 798.999 - 798.222 -
798.333. Hotline: 0939.257.838, www.nctu.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2700

Dược học D720401

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn
Quan hệ công chúng D360708 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Luật kinh tế D380107
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tài chính - Ngân hàng D340201
Quản trị kinh doanh D340101
Bất động sản D340116
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Quản lí đất đai D850103 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn

Quản lý tài nguyên &
môi trường D850101

Kỹ thuật môi trường D520320

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Kiến trúc D580102
Toán, Vật lí, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu
Toán, Tin, Năng khiếu

Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Sinh học

Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Vật lí, Sinh học

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 200
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Dược C900107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tài chính - Ngân hàng C340201

Quản trị kinh doanh C340101

Quản lý đất đai C850103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

Công nghệ kỹ thuật kiến
trúc C510101

Toán, Vật lí, Năng khiếu
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Tin học, Năng khiếu
Các ngành liên thông
từ TCCN, CĐ lên ĐH: 400

Dược học D720401
Thi tuyển (Toán; Hóa phân tích;
Hóa dược – Dược lý); Xét tuyển

theo đề án tự TS

Kế toán D340301
Thi tuyển (Toán; Nguyên lý kế
toán; Kế toán doanh nghiệp);
Xét tuyển theo đề án tự TS

Luật kinh tế D380107
Thi tuyển (Toán; Lý luận chung
về NN&PL; Kinh tế học); Xét

tuyển theo đề án tự TS

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201

Thi tuyển (Toán; Cơ lý thuyết;
Kỹ thuật thi công); Xét tuyển

theo đề án tự TS
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52. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: NHS)

Địa chỉ: Số 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 212 430. Website: www.buh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
+ Đại học chính quy: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia.
+ Liên thông đại học chính quy: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi

THPT Quốc gia và tự tổ chức kỳ thi riêng.
- Các thông tin khác:
+ Học phí theo tháng: 610.000đ
+ Ký túc xá: 3000 chỗ.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao và liên thông quốc tế.
(Xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2016 – Chỉ

tiêu: 300).
+ Học phí chương trình đào tạo CLC theo tháng: 3.500.000đ
- Ký túc xá: 2500 chỗ ở

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2300

Tài chính – Ngân hàng D340201

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
(Toán hệ số 2)

2050

Quản trị kinh doanh D340101
Kế toán D340301

Kinh tế quốc tế D310106
Hệ thống thông tin quản
lí D340405

Luật kinh tế D380107 Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
(Ngữ văn hệ số 2) 100

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
(Tiếng Anh hệ số 2) 150

Các ngành đào tạo liên
thông đại học: 350

Tài chính – Ngân hàng D340201 Xét tuyển kỳ thi PTTH: 150
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhKế toán D340301

Tài chính – Ngân hàng D340201 Thi tuyển (T11/2016):
Môn thi tuyển được quy định

phù hợp với từng ngành đào tạo
200Quản trị kinh doanh D340101

Kế toán D340301

53. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÔ QUYỀN (Trường Sĩ quan Công binh)
MÃ TRƯỜNG tuyển sinh vào:
+ Các ngành đào tạo đại học quân sự: SNH
+ Các ngành đào tạo đại học dân sự : ZCH
Địa chỉ: Số 229B, Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình

Dương
Điện thoại: 0650 3859 632. Website: http://www.tsqcb.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT

quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định
của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí
phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ

tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại
Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ
sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía

Nam, phía Bắc.
- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP

nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ
tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.
- Thí sinh không trúng tuyển vào đại học quân sự được ưu tiên xét tuyển vào

đại học dân sự
* Đại học dân sự:
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- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo tổ hợp môn xét tuyển. Chỉ tiêu tổ hợp các môn

Toán, Vật lí, Hoá học bằng 1/3; Toán, Vật lí, Tiếng Anh bằng 1/3; Văn, Lịch sử,
Địa lí bằng 1/3.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu
tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.
- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại học
quân sự 253

Chỉ huy kỹ thuật Công binh D860217 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 253

- Thí sinh có hộ khẩu
thường trú phía Bắc 164

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 131
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 33
- Thí sinh có hộ khẩu
thường trú phía Nam 89

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 71
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 18
Các ngành đào tạo đại học
dân sự 540

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

150

Kĩ thuật xây dựng D580208 150
Kĩ thuật cơ khí D520103 200

Giáo dục Quốc phòng - An
ninh D140208

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

54. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM(*)

(MÃ TRƯỜNG: DNT)
Địa chỉ: Số 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 629 232. Fax: (08) 38 650 991
Website: www.huflit.edu.vn. Email: daotao@huflit.edu.vn
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Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia.
- Thời gian xét tuyển: khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016.
- Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài

chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách
sạn và Kinh doanh quốc tế có môn xét tuyển chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2).

- Học phí năm thứ nhất: từ 22 triệu đến 23 triệu đồng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2.600

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
Đông phương học
(Nhật Bản học, Hàn
Quốc học)

D220213
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh D340101 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANHKinh doanh quốc tế D340120

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

Quan hệ quốc tế D310206

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Tài chính - Ngân hàng D340201
Kế toán D340301
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Quản trị khách sạn D340107

Luật kinh tế D380107 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
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55. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - CƠ SỞ 2 TẠI TP. HỒ CHÍ
MINH (MÃ TRƯỜNG: NTS)

Địa chỉ: Số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;
Điện thoại: (08) 35127.254. Fax: (08) 35127255.
Website: http://www.ftu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
-Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT

quốc gia 2016 của các Cụm thi do Trường đại học chủ trì.
- Các thông tin khác:
+ Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Điểm trung bình chung học

tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10,
11, 12 từ Khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức
điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường.

+ Các môn xét tuyển nhân hệ số 1. Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn
ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật môn thi chính là ngoại ngữ sẽ nhân
hệ số 2.

+ Xác định điển trúng tuyển theo Ngành.
+ Điểm trúng tuyển được xác định riêng cho Cơ sở Hà Nội, Cơ sở 2-TP Hồ

Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh.
+ Xếp chuyên ngành: Sau khi sinh viên trúng tuyển đã hoàn thành thủ tục

nhập học, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, chỉ tiêu từng chuyên ngành và
nguyện vọng đăng kí của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên
ngành thuộc ngành trúng tuyển.

+ Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhiều hơn chỉ tiêu thì sẽ xét ưu tiên
theo điểm thi môn Toán.

+ Thời gian đăng kí xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Chế độ ưu tiêu, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng theo quy

định của Bộ GD&ĐT;
+  Sinh viên tự túc chỗ ở;
+ Sau khi trúng tuyển vào trường, thí sinh có thể đăng ký xét vào các

chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh sau:
Chương trình tiên tiến: gồm chương trình Kinh tế đối ngoại (hợp tác với ĐH

Colorado State University – Hoa Kì) và chương trình Quản trị kinh doanh quốc
tế (hợp tác với trường California State University (Fullerton)– Hoa Kì).

Chương trình chất lượng cao: gồm các chương trình Kinh tế đối ngoại, Kinh
tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế,  Ngân  hàng  và Tài  chính quốc tế.
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* Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường hoặc các thông
tin về chuyên ngành và chương trình đào tạo, có thể tham khảo tại trang thông
tin điện tử của Nhà trường tại địa chỉ http://www.ftu.edu.vn;

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 900

Kinh tế D310101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Nhật

500

Tài chính - Ngân hàng D340201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Quản trị kinh doanh D340101 250

56. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ (TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC
QUÂN 2) (MÃ TRƯỜNG: LBH)

Địa chỉ: Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 061 352 9100. Website: http://www.dhnh.lucquan2.com
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT

quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định
của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng
số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển
theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học
thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ
hợp môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ
trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh
cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp
theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ

tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại
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Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ
sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào.
- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của các quân khu phía Nam.
- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP

nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ
tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở
trường ngoài Quân đội.

* Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:
Tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí

sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ
sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau
đào tạo.

* Đào tạo liên thông ngành Quân sự cơ sở:
Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.
* Đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT

quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định
của Bộ GD&ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng trị trở vào.
- Thời gian và Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại học
quân sự 685

Chỉ huy tham mưu Lục quân D860210 Toán, Vật lí, Hóa học 685
- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú ở QK4 (Quảng Trị và
Thừa Thiên- Huế)

34

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú ở QK5 226

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú ở QK7 240

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú ở QK9 185
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại học,
cao đẳng ngành quân sự cơ
sở

1908

Đào tạo đại học ngành Quân
sự cơ sở D860230 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 392

Đào tạo cao đẳng ngành
Quân sự cơ sở C860230 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 440

Đào tạo liên thông từ cao
đẳng lên đại học ngành Quân
sự cơ sở (vừa làm vừa học)

D860230
Ngữ văn, Công tác Đảng -

CTCT, CN Quân sự địa
phương

167

Đào tạo liên thông từ trung
cấp lên cao đẳng ngành
Quân sự cơ sở (vừa  làm vừa
học)

C860230
Ngữ văn, Công tác Đảng -

CTCT, CN Quân sự địa
phương

909

Đào tạo đại học ngành Giáo
dục Quốc phòng – An ninh D860230 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hoá học
33
12

57. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH(*) (MÃ TRƯỜNG: NTT)
Địa chỉ: Số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 39411310. Website: www.ntt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: theo 02 phương thức
1. Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (xét tổ hợp môn thi

theo ngành, thí sinh lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp theo ngành để xét tuyển). Dành
50% chỉ tiêu

2. Tuyển sinh dựa vào kết quả điểm 3 môn trong năm học lớp 12 thuộc tổ
hợp môn xét tuyển cho tất cả các ngành Đại học và Cao đẳng. Ngưỡng điểm tối
thiểu xét từ 15 điểm trở lên đối với trình độ Đại học và 12 điểm trở lên đối với
trình độ Cao đẳng. Dành 50% chỉ tiêu

- Mức học phí tính theo tháng:
+ Đại học:  24,7tr/ năm (trung bình 2tr/tháng); Dược: 34,5tr/ năm; Điều

dưỡng: 31tr/ năm
+ Đại học Liên thông: 27tr/ năm (trung bình 2,2tr/tháng); Dược LT từ CD:

39,5tr/ năm; Dược LT từ TC: 32tr/ năm.
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+ Cao đẳng: 15tr/ năm (trung bình 1,3tr/tháng); Dược: 20tr/ năm.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 4.800

Dược học D720401
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Điều dưỡng D720501
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401

Công nghệ thực phẩm D540101

Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng AnhKĩ thuật điện, điện tử D520201

Công nghệ kĩ thuật cơ
điện tử D510203 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhCông nghệ kĩ thuật ô tô D510205

Công nghệ thông tin D480201
Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng D340201

Quản trị kinh doanh D340101

Quản trị khách sạn D340107 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị nhà hàng và
dịch vụ ăn uống D340109

Ngôn ngữ Anh D220201 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

Việt Nam học D220113

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Thiết kế đồ họa D210403

Hình họa, Toán, Trang trí
Toán, Ngữ văn, Trang trí

Hình họa, Trang trí, Ngữ văn
Toán, Hình họa, Ngữ văn

Quản trị nhân lực D340404 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Luật kinh tế D380107

Kiến trúc D580102 Hình họa, Toán,  Vật lí
Toán, Hình họa, Ngữ văn

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 700

Điều dưỡng C720501
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Dược C900107
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Kỹ thuật hình ảnh y học C720330

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật hoá
học C510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm C540102
Công nghệ sinh học C420201

Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử C510203

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng AnhCông nghệ kỹ thuật xây

dựng C510103

Công nghệ may C540204
Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng C340201

Quản trị kinh doanh C340101

Thư ký văn phòng C340407 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

Việt Nam học C220113

Tiếng Anh C220201 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử,Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí,Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc C220204
Tiếng Nhật C220209
Tiếng Hàn Quốc C220210

Thiết kế đồ họa C210403

Hình họa, Toán, Trang trí
Toán, Ngữ văn, Trang trí

Hình họa, Trang trí, Ngữ văn
Toán, Hình họa, Ngữ văn

58. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (MÃ TRƯỜNG: TSN)
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà. Điện thoại:

058.3831148; Website: www.ntu.edu.vn; Email: tuyensinhdhts@gmail.com.
Thông tin tuyển sinh:
- Trường Đại học Nha Trang (TSN) tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức xét tuyển: Xét kết quả theo nhóm môn thi của kỳ thi THPT

Quốc gia 2016.
- Xét điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm ngành.
- Ký túc xá của Nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu chỗ ở cho tất cả sinh viên.
- Khối xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Hoá

học, Sinh học;  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Pháp

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2900
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Khai thác thuỷ sản D620304 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

Quản lý thuỷ sản D620399

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

50
Công nghệ chế biến thuỷ
sản D540105 80

Công nghệ thực phẩm D540101 200
Công nghệ sau thu hoạch D540104 60
Nuôi trồng thuỷ sản D620301 120
Quản lý nguồn lợi thuỷ
sản D620305 30

Bệnh học thuỷ sản D620302 30

Khoa học hàng hải D840106 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Kinh tế nông nghiệp
(Chuyên ngành: Kinh tế
thuỷ sản)

D620115 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

60

Kinh doanh thương mại D340121 150
Quản trị kinh doanh D340101 150

Hệ thống thông tin quản
lí D340405

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Pháp

320

Marketing D340115 70

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

120

Kĩ thuật tàu thuỷ D520122 70
Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205 100
Công nghệ chế tạo máy D510202 70
Công nghệ kĩ thuật cơ
điện tử D510203 70

Công nghệ kĩ thuật nhiệt D510206 70
Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103 120

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

140

Công nghệ kỹ thuật hoá
học D510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học 60

Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

100
Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 120

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Pháp

160

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 140
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 600

Nuôi trồng thuỷ sản C620301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

40

Công nghệ thực phẩm C540102 50

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Pháp

120

Kinh doanh thương mại C340121 70

Công nghệ kỹ thuật môi
trường C510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

30

Công nghệ kỹ thuật nhiệt C510206

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40
Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103 40

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301 40

Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205 40
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành C340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Pháp

90

60. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG (MÃ TRƯỜNG: DPQ)
Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng (nối dài), TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi.
Điện thoại: 055.3713123, Fax: 055.3824925, Website: www.pdu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1) Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành thuộc khối

sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi.
2) Phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2016 với số

lượng tối đa của chỉ tiêu tuyển cho từng ngành.
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm học bạ lớp 12 THPT theo đề án tuyển

sinh riêng và tối đa 50% chỉ tiêu của nguyện vọng bổ sung.
Riêng đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm

Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật bậc cao đẳng thí sinh phải thi các môn năng khiếu
mới đủ điều kiện để xét tuyển theo 2 phương thức trên.

3) Điểm xét tuyển:
+ Xét theo điểm thi THPT quốc gia: Tổng điểm của 3 môn xét tuyển theo

từng ngành.
+ Xét theo điểm Học bạ lớp 12  THPT: Trung bình của 3 môn xét tuyển theo

từng ngành đạt từ 6.0 điểm trở lên và không có môn nào ≤ 3 điểm đối với đại
học; 5.5 điểm trở lên và không có môn nào ≤ 3 điểm đối với cao đẳng.

4) Môn Tiếng Anh được tính điểm 10 để xét tuyển đại học, cao đẳng đối với
thí sinh thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

5) Các môn Năng khiếu Giáo dục mầm non, Năng khiếu Thể dục Thể thao,
Năng khiếu Âm nhạc 2, Năng khiếu Vẽ nghệ thuật 2: Tính điểm hệ số 2.

6) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thi các môn Năng khiếu: Từ
ngày 01/5/2016 đến 15/6/2016 tại trường ĐH Phạm Văn Đồng.
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7) Thời gian thi các môn Năng khiếu: Ngày 25 và 26/7/2016.
8) Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu gồm: 01 Phiếu đăng ký thi năng khiếu, 02

ảnh 4x6 cm, 02 phong bì có dán đủ tem và ghi địa chỉ liên hệ.
9) Mẫu Phiếu đăng ký thi năng khiếu thí sinh tải xuống từ website của

trường: www.pdu.edu.vn
10) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và thời gian xét tuyển các nguyện

vọng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT (sẽ có thông báo cụ thể).
11) Số chỗ trong ký túc xá: 1.000
12) Chỉ tiêu liên thông chính quy: Đại học: 150; Cao đẳng: 200.
13) Chỉ tiêu liên thông VLVH: Đại học: 100; Cao đẳng: 100.
14) Thông tin chi tiết xem tại trang thông tin điện tử của trường:

www.pdu.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 700

Công nghệ Thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 140

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

Sư phạm Tin học D140210
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 80
Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1200

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kỹ thuật cơ
khí C510201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301 50

Công nghệ kỹ thuật môi
trường C510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

50

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
Quản trị kinh doanh C340101 50
Tài chính - Ngân hàng C340201 50

Giáo dục Mầm non C140201
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

GIÁO DỤC MẦM NON (Đọc,
kể diễn cảm và hát)

120

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

120

Giáo dục Thể chất C140206

Toán, Sinh học, NĂNG
KHIẾU THỂ DỤC THỂ

THAO (Chạy 60m xuất phát
cao, bật xa tại chỗ, bóp lực kế)

40

Sư phạm Toán học C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Sư phạm Tin học C140210
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Sư phạm Vật lí C140211 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Sư phạm Hóa học C140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học 40

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Sinh học, Hóa học 40
Sư phạm kĩ thuật công
nghiệp C140214 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

Sư phạm Ngữ văn C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
Sư phạm Lịch sử C140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
Sư phạm Địa lí C140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Âm nhạc C140221

Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1
(Xướng âm giọng đô trưởng),
NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC 2
(Hát một ca khúc Việt Nam)

30

Sư phạm Mĩ thuật C140222

Ngữ văn, Năng khiếu vẽ nghệ
thuật 1 (Vẽ tượng chân dung, vẽ
tĩnh vật), NĂNG KHIẾU VẼ

NGHỆ THUẬT 2 (vẽ theo chủ
đề nông thôn, biển đảo)

30

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 60

61. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH(*) (MÃ TRƯỜNG:
DPC)

Địa chỉ: Số 02 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0510 3 916444. Website: www.pctu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức TS:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. Bậc đại học 400 chỉ

tiêu; bậc cao đẳng 100 chỉ tiêu
2. Trường tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng của Trường: bậc

đại học 400 chỉ tiêu; bậc cao đẳng 100 chỉ tiêu. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
dựa vào học bạ lớp 12:

+ Đối với bậc đại học: Điểm trung bình chung lớp 12 ≥ 6.0 và hạnh kiểm
xếp loại khá trở lên

+ Đối với bậc cao đẳng: Điểm trung bình chung lớp 12 ≥ 5.5 và hạnh kiểm
xếp loại khá trở lên

- Học phí:
+ Bậc Đại học: 3,5 triệu đồng/học kỳ
+ Bậc Cao đẳng: 3,0 triệu đồng/học kỳ
+ Học phí ổn định toàn  khóa học.
- Các thông tin khác:
+ Có ký túc xá cho hơn 200 sinh viên
+ Riêng năm đầu tiên học tiếng Anh đạt (4.5 IELTS), nhà trường không thu

thêm học phí.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 800

Công nghệ Thông tin D480201 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Tiếng Anh, Ngữ văn
TOÁN, Hóa học, Sinh học

Kế toán D340301

Việt Nam học D220113 TOÁN, Hóa học, Sinh học
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Tiếng Anh, Ngữ văn
Văn học D220330

Ngôn ngữ Anh D220201 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Tiếng Anh, Ngữ văn
TOÁN, Hóa học, Sinh học

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

Quản trị kinh doanh D340101

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 200

Công nghệ thông tin C480201

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Tiếng Anh, Ngữ văn
TOÁN, Hóa học, Sinh học

Kế toán C340301 TOÁN, Hóa học, Sinh học
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Tiếng Anh, Ngữ văn
Việt Nam học C220113

Tiếng Anh C220201 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Tiếng Anh, Ngữ văn
TOÁN, Hóa học, Sinh học

Tiếng Trung Quốc C220204

63. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN (MÃ TRƯỜNG: DPY)

Địa chỉ: Số 18 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (057) 3843.119
Website: www.pyu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (Khối ngành sư phạm chỉ

tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên).
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- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào điểm các môn học lớp 12

THPT (xét học bạ).
- Các thông tin khác:
+ Thời gian đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và

của Trường Đại học Phú Yên đối với từng đợt xét tuyển.
+ Ngày thi Năng khiếu mầm non, âm nhạc tại Trường Đại học Phú Yên sẽ

được thông báo sau.
+ Điện thoại liên hệ Phòng Đào tạo: (057) 3843.119, (057) 3843.139; Trung

tâm Hỗ trợ sinh viên: (057) 3843.168.
Website: www.pyu.edu.vn.
Email: tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 600

Giáo dục mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
mầm non

Giáo dục tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh D140231
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhSư phạm Tin học D140210

Sư phạm Ngữ văn D140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Văn học D220330
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Việt Nam học (Chuyên
ngành Văn hóa – Du
lịch)

D220113
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 250

Sư phạm Âm nhạc
(Chuyên ngành Âm nhạc
– Mỹ thuật)

C140221
Điểm các môn học lớp 12

THPT và thi tuyển môn Năng
khiếu Âm nhạc

40

Sư phạm Lịch sử
(Chuyên ngành Sử –
Giáo dục công dân)

C140218 Điểm các môn học lớp 12
THPT 40

Sư phạm Tin học
(Chuyên ngành Tin học –
Kỹ thuật điện)

C140210 Điểm các môn học lớp 12
THPT 40

Chăn nuôi C620105 Điểm các môn học lớp 12
THPT 30

Lâm nghiệp C620201 Điểm các môn học lớp 12
THPT 30

Kế toán C340301 Điểm các môn học lớp 12
THPT 40

Quản trị kinh doanh C340101 Điểm các môn học lớp 12
THPT 30

64. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM (MÃ TRƯỜNG: DQU)

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: (0510)3812.834. Website: www.qnamuni.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:
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+ Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh
Quảng Nam.

+ Các ngành ngoài Sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia; Các môn Năng khiếu Trường tự tổ chức thi.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia; Các môn Năng khiếu Trường tự tổ chức thi.
- Các thông tin khác:
+ Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Mỹ

thuật trường tự tổ chức thi môn Năng khiếu, thời gian dự kiến tổ chức thi vào
ngày 24,25/08/2016 (tại trường Đại học Quảng Nam), thông tin chi tiết tại
website: http://www.qnamuni.edu.vn/

+ Đối với ngành đại học Ngôn ngữ Anh và cao đẳng Tiếng Anh: môn chính
là môn

Tiếng Anh được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
+ Điểm trúng tuyển theo ngành.
+ Tổng chỉ tiêu Ngân sách: 750 (trong đó, ĐH: 650, CĐ: 100).
+ Học phí: theo Quy định của Bộ GD&ĐT và Nghị Quyết của Hội đồng

nhân dân tỉnh Quảng Nam.
+ Số chỗ ở trong ký túc xá: 2500.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1200

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100
Sư phạm Vật lí D140211 75

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 75

Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Hát,
Kể chuyện, Đọc diễn cảm) 100

Giáo dục Tiểu học D140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Vật lí học D440102 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

75
Công nghệ Thông tin D480201 150
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Bảo vệ thực vật D620112
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

75

Văn học D220330 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 75

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 200

Việt Nam học D220113
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

75

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Sư phạm Toán học C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Giáo dục Thể chất C140206
Toán, Sinh học, Năng khiếu

(Chạy cự ly 100m, Bật xa tại chỗ,
Gập thân)

50

Sư phạm Địa lí C140219
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

50

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa,
Trang trí) 50

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

50

Công tác xã hội C760101 50

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50

66. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG(*)(MÃ TRƯỜNG: DHB)

Địa chỉ: Số 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
Điện thoại: (08)3948.3601 – 3948.3602. Website: www.hbu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
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- Phương thức:
+ Trình độ ĐH: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và Xét học bạ

THPT.
+ Trình độ CĐ: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và Xét học bạ

THPT.
PHƯƠNG THỨC 1: XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG QUỐC GIA (50% chỉ tiêu). Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối
với những học sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì và đáp ứng tiêu
chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG (50% chỉ tiêu). Điều kiện để được xét tuyển:

Hệ đại học:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển

đạt 18,0 trở lên.
Hệ cao đẳng: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Điểm ưu tiên được cộng với tổng điểm trung bình các môn để được xét

trúng tuyển. Điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy
định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khi đạt tất cả các điều kiện xét tuyển thì tổng điểm trung bình các môn xét
tuyển được tính để xét tuyển. Quá trình xét tuyển được tính từ cao xuống thấp
cho đến khi đủ chỉ tiêu. Đối với các ngành năng khiếu nhà trường tổ chức thi
môn năng khiếu đồng thời xét kết quả thi của các trường đại học khác. Ngành
Kiến Trúc thi môn Vẽ mỹ thuật, ngành Giáo dục thể chất (khối T) thi môn
Năng khiếu thể dục thể thao, ngành Thiết kế công nghiệp,Thiết kế đồ họa,
Thiết kế thời trang, Công nghệ điện ảnh truyền hình thi môn Hình họa, Trang
trí. Môn năng khiếu hệ số 2. Điều kiện xét tuyển: Môn năng khiếu đạt 5.0
điểm trở lên, môn văn hóa theo cùng tiêu chí như trên.

Học phí:
- Đại học: từ 9.000.000đ - 16.000.000đ/học kỳ.
- Cao đẳng: từ 8.000.000đ - 10.000.000đ/học kỳ.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, download tại website:

www.hbu.edu.vn)
- Bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt

nghiệp Trung học phổ thông.
- Bản photo công chứng học bạ Trung học phổ thông.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
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- 01 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liện lạc của thí
sinh.

Lịch tuyển sinh dự kiến:
Đợt 1: Từ 01/06 đến 20/07. Công bố kết quả ngày 25/07. Nhập học:

03/08/2016 (Thứ Bảy), (Dành riêng cho phương thức xét học bạ THPT)
Đợt 2: Từ 01/08 đến 12/08. Công bố kết quả ngày 15/08. Nhập học:

20/08/2016 (Thứ Bảy). Đợt 3:  Từ 13/08 đến 23/08. Công bố kết quả ngày
26/08. Nhập học: 03/09/2016 (Thứ Bảy). Thi năng khiếu ngày 20/08/2016.

Đợt 4: Từ 24/08 đến 02/09. Công bố kết quả ngày 06/09. Nhập học:
10/09/2016 (Thứ Bảy). Thi năng khiếu ngày 03/09.

Đợt 5: Từ 05/09 đến 15/09. Công bố kết quả ngày 19/09. Nhập học:
17/09/2016 (Thứ Bảy).

Trường tự hào có đội ngũ giảng viên có học hàm học vị, có uy tín trong
ngành giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ của trường thường xuyên có cơ
hội tham gia học tập nâng cao trình độ tại chỗ cũng như học tập ở nước ngoài.
Nhiều năm qua, trường đã đào tạo và cung ứng cho xã hội hàng ngàn sinh viên
tốt nghiệp có năng lực, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Họ đã
trở thành những chuyên gia của quốc gia và quốc tế.

Trường đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ giảng dạy, học tập
và nghiên cứu khoa học cho từng ngành đào tạo. Hệ thống thư viện với nhiều
đầu sách chất lượng đáp ứng nhu cầu tra cứu và tham khảo. Có đầy đủ sân bãi
phục vụ cho các hoạt động văn hóa thể thao và các hoạt động ngoại khóa.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 3.800

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 300

Ngôn ngữ Pháp D220203
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

50

Trung Quốc học D220215

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

50
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Nhật Bản học D220216

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật

200

Hàn Quốc học D220217 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200
Việt Nam học D220113 100
Truyền thông đa phương
tiện D320104 50

Quan hệ quốc tế D310206 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Quản trị kinh doanh D340101 500

Kinh tế D310101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200
Tài chính - Ngân hàng D340201 200
Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 100

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 50

Công nghệ thông tin D480201 100
Kĩ thuật điện, điện tử D520201 100
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 100

Thiết kế công nghiệp D210402 Văn, Hình họa, TRANG TRÍ
Toán, Văn, TRANG TRÍ
Toán học, Vật lí, VẼ MỸ

THUẬT
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ

THUẬT

100
Thiết kế đồ họa D210403 50
Thiết kế thời trang D210404 50

Công nghệ điện ảnh-
truyền hình D210302 50

Kiến trúc D580102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, VẼ MỸ THUẬT
Toán, Văn, VẼ MỸ THUẬT

200

Khoa học môi trường D440301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

50



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 173

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Điều dưỡng D720501

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

250
Xét nghiệm y học D720332 200
Vật lý trị liệu, phục hồi
chức năng D720503 100

Dược học D720401 350

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Sinh, Năng khiếu 50

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 200

Truyền thông đa phương
tiện C320104 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Việt Nam học C220113 20
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Tài chính - Ngân hàng C340201 25

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

25

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20
Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103 20

Điều dưỡng C720501 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

25
Xét nghiệm y học C720332 25

67. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG(*) (MÃ TRƯỜNG: EIU)

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Mới
Bình Dương, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 2220342, (0650)2220340
Website: www.eiu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng 2 phương thức:
+ Xét tuyển 60% tổng chỉ tiêu theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

tại cụm ĐH chủ trì tổ chức theo tổ hợp xét tuyển tương ứng theo ngành.



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm174

+ Xét tuyển 40% tổng chỉ tiêu theo kết quả học tập trong học bạ lớp 12
THPT: các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2016 hoặc trước đó, hạnh kiểm khá, có
điểm trung bình các môn cả năm lớp 12 từ 6 điểm trở lên và có điểm tổng 3 môn
thuộc 1 trong 4 tổ hợp tương ứng từ 18 điểm trở lên, có thể nộp đơn xin xét
tuyển vào bất kỳ ngành đào tạo nào của trường.

- Thời gian tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo đề án tuyển
sinh riêng của trường. Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tại website của
trường.

- Các thông tin khác:
Ngành QTKD dạy bằng tiếng Anh.
Đối với các ngành còn lại sinh viên được học bằng tiếng Việt và học tăng

cường tiếng Anh ngay từ năm thứ nhất.
Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của SV tốt nghiệp ĐHQT Miền Đông là tương

đương IELTS 6.0.
Học phí:
+ Chương trình ngành QTKD: 40.000.000đ/năm
+ Chương trình các ngành Kỹ thuật: 20.000.000đ/năm
+ Chương trình Điều dưỡng: 15.000.000đ/năm
+ Học phí không đổi trong toàn khóa học.
Ký túc xá: 1000 chỗ cho tất cả sinh viên có nhu cầu. Chi phí hàng tháng/1

sinh viên là 150.000 đồng/tháng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1000

Kĩ thuật điện, điện tử D520201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

80
Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216 80

Kĩ thuật cơ - điện tử D520114 80
Truyền thông và mạng
máy tính D480102 80

Kỹ thuật phần mềm D480103 80
Quản trị kinh doanh D340101 400
Điều dưỡng D720501 200

68. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN (MÃ TRƯỜNG: DQN)
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Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: (056)3846156, (056)3846803. Website: www.qnu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh đại học: tuyển sinh trong cả nước. Không tuyển sinh Cao

đẳng.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

năm 2016 của các cụm thi do trường đại học chủ trì; chỉ tổ chức thi các môn
năng khiếu vào ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục mầm non.

- Ngành Giáo dục thể chất: môn năng khiếu thi bật xa, gập thân và chạy cự
ly ngắn; môn năng khiếu là môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển; yêu
cầu thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65m nặng 45kg trở lên, nữ cao 1,55m
nặng 40kg trở lên.

- Ngành Giáo dục mầm non: môn năng khiếu thi hát, đọc diễn cảm và kể
chuyện.

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh là môn thi
chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

- Các ngành sư phạm không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
- Học phí: theo quy định của Chính phủ đối với trường công lập.
- Ký túc xá tại trường: 4500 chỗ, ưu tiên cho sinh viên năm thứ nhất.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 4500

Các ngành đào tạo Cử
nhân sư phạm 810

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 65

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 65

Sư phạm Hoá học D140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 65

Sư phạm Tin học D140210
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 55
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Ngữ văn D140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

60

Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 55

Sư phạm Địa lí D140219
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

55

Giáo dục chính trị D140205
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

40

Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 110

Giáo dục Tiểu học D140202 Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 80

Giáo dục thể chất D140206 Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU 40
Giáo dục mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 80
Các ngành đào tạo Cử
nhân khoa học 1710

Toán học D460101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250

Vật lí học D440102 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

Hóa học D440112 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 80

Sinh học D420101 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 60

Quản lí đất đai D850103
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Địa lí tự nhiên D440217
Toán, Địa, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Văn học D220330
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

150

Lịch sử D220310 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 100

Tâm lí học giáo dục D310403
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Công tác xã hội D760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 60

Quản lí giáo dục D140114
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Việt Nam học D220113
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

70

Quản lý Nhà nước D310205
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

200

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 280
Các ngành ĐT Cử nhân
KT - QTKD 1250

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

400
Kinh tế D310101 250
Kế toán D340301 350
Tài chính - Ngân hàng D340201 250
Các ngành đào tạo Kỹ
sư 730

Kĩ thuật điện, điện tử D520201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

180
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 150

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103 150

Nông học D620109 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 50
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 200

69. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN (MÃ TRƯỜNG: SGD)
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38352309 – Fax: (08)38305568
Website: www.sgu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Trình độ cao đẳng: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo ngành học.
+ Các ngành khối sư phạm: không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói

ngọng, nói lắp; các ngành Giáo dục chính trị, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật
lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử,
Sư phạm Địa lí: mỗi ngành dành 30 chỉ tiêu đào tạo giáo viên trung học phổ
thông, 20 chỉ tiêu đào tạo giáo viên trung học cơ sở.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 3750

Khối ngành ngoài sư
phạm:

Thanh nhạc D210205 Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc,
Ngữ văn 10

Việt Nam học D220113 Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử 150
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn 300
Quốc tế học D220212 Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn 120
Tâm lí học D310401 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 100

Khoa học thư viện D320202 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Địa lí 100

Quản trị kinh doanh D340101 TOÁN, Tiếng Anh, Ngữ văn
TOÁN, Tiếng Anh, Vật lí

370
Tài chính - Ngân hàng D340201 370
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán D340301 370

Quản trị văn phòng D340406 Toán, Tiếng Anh, NGỮ VĂN
Toán, NGỮ VĂN, Địa lí 80

Luật D380101 Toán, Tiếng Anh, NGỮ VĂN
Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử 100

Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 100

Toán ứng dụng D460112 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Tiếng Anh, Vật lí

70
Công nghệ thông tin D480201 180
Công nghệ kĩ thuật
điện, điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

70

Công nghệ kĩ thuật điện
tử, truyền thông D510302 70

Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học 70

Kĩ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Vật lí

70
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 70

Khối ngành sư phạm:

Quản lí giáo dục D140114 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Địa lí 40

Giáo dục Mầm non D140201 Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát -
Nhạc, Ngữ văn 150

Giáo dục Tiểu học D140202 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 150

Giáo dục chính trị D140205 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Lịch sử 50

Sư phạm Toán học D140209 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Tiếng Anh, Vật lí 50

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, VẬT LÍ, Hóa học 50
Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, HÓA HỌC 50
Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hoá học, SINH HỌC 50
Sư phạm Ngữ văn D140217 NGỮ VĂN, Địa lí, Lịch sử 50
Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Địa lí, LỊCH SỬ 50

Sư phạm Địa lí D140219 Ngữ văn, ĐỊA LÍ, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ 50
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Âm nhạc D140221 Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết
tấu, Ngữ văn 40

Sư phạm Mĩ thuật D140222 Hình họa, Trang trí, Ngữ văn 40
Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn 160
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 250

Khối ngành sư phạm:

Giáo dục Mầm non C140201 Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát -
Nhạc, Ngữ văn 95

Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 95
Sư phạm kĩ thuật công
nghiệp C140214 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Vật lí 20

Sư phạm kĩ thuật nông
nghiệp C140215 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Sinh học 20

Sư phạm kinh tế gia
đình C140216 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Hoá học 20

70. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: DSD)

Địa chỉ: Số 125 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: (08)3839.3658. Website: www.skda.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Môn Văn: Xét học bạ năm lớp 12.
+ Môn PTTPNT và môn Năng khiếu: thi theo đề thi riêng của Nhà trường.
- Các thông tin khác:
+ Môn Năng khiếu: điểm nhân hệ số 2.
+ Ngành Đạo diễn Điện ảnh TH, Ngành Đạo diễn Sân khấu và Ngành Diễn

viên Kịch - Điện ảnh thí sinh phải thi đậu sơ tuyển mới được vào thi chung
tuyển. Nội dung thi: thi năng khiếu theo yêu cầu của Ban giám khảo.

+ Ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh: tuổi từ 18 - 23 tuổi.
+ Ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát: tuổi từ 18 - 26 tuổi.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 60

Đạo diễn Điện ảnh
Truyền hình D210235 Ngữ văn, Phân tích tác phẩm

nghệ thuật, Năng khiếu 40

Đạo diễn Sân khấu D210227 Ngữ văn, Phân tích tác phẩm
nghệ thuật, Năng khiếu 20

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 130

Diễn viên kịch - điện ảnh C210234 Ngữ văn, Phân tích tác phẩm
nghệ thuật, Năng khiếu 60

Diễn viên sân khấu kịch
hát C210226 Ngữ văn, Phân tích tác phẩm

nghệ thuật, Năng khiếu 20

Quay phim C210236 Ngữ văn, Phân tích tác phẩm
nghệ thuật, Năng khiếu 20

Nhiếp ảnh C210301 Ngữ văn, Phân tích tác phẩm
nghệ thuật, Năng khiếu 15

Thiết kế mĩ thuật sân
khấu, điện ảnh C210406 Ngữ văn, Trang trí, Hình họa 15

71. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: SPK)

Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 38968641. Website: http://hcmute.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016

theo tổ hợp môn đăng ký (không nhân hệ số).
+ Đối với ngành Thiết kế thời trang: Các môn Toán, Văn, tiếng Anh sử dụng

kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016. Môn Vẽ thi tại trường, là môn chính nhân
hệ số 2.

+ Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: Môn tiếng Anh là
môn chính nhân hệ số 2.

+ Môn chính là môn in đậm.
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Danh sách 18 ngành đào tạo chất lượng cao và 5 ngành đào tạo hoàn toàn
bằng tiếng Anh: được công bố trên trang thông tin tuyển sinh của trường:
www.tuyensinh.hcmute.edu.vn

Trường dành 50% chỉ tiêu các ngành đào tạo chất lượng cao xét tuyển
học bạ THPT.

Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng:
- Trường dành 20% chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh để

xét tuyển thẳng các thí sinh đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên hoặc tương
đương.

- Trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng hai loại đối tượng:
(1) Xét học bạ THPT: thí sinh học lớp chuyên (Toán học, Vật lý, Hóa học,

tiếng Anh, Sinh học) của trường chuyên quốc gia hoặc tỉnh/thành có điểm trung
bình chung từng môn theo tổ hợp xét tuyển từ 7.5 trở lên (từ 7.0 trở lên đối với
các ngành đào tạo chất lượng cao).

(2) Thí sinh tốt nghiệp THPT 2016 loại giỏi trở lên (điểm 4 môn thi từ 32
điểm trở lên, trong đó không có môn nào dưới 7).

- Trường dành 20% chỉ tiêu các ngành kỹ thuật dạy bằng tiếng Anh để xét
tuyển thẳng các thí sinh đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.5 trở lên và theo học bạ
THPT có điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 7.0 trở lên (môn
chính nhân hệ số 2).

Chính sách khuyến tài:
- Cấp học bổng khuyến tài cho SV khóa 2016 hệ ĐH chính quy trúng tuyển

nhập học: 02 thí sinh trúng tuyển nhập học có điểm cao nhất mỗi ngành (tổng
điểm 3 môn xét tuyển phải từ 25 điểm trở lên, chưa nhân hệ số, không tính điểm
ưu tiên, điểm thưởng), cứ mỗi điểm 1.000.000đ (một triệu đồng).

- Cấp học bổng tài năng hệ đào tạo chất lượng cao cho thí sinh đạt danh
hiệu thủ khoa ngành: với mức 25.000.000đ/SV (20 ngành).

- Cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa cho các thí sinh nữ trúng tuyển
nhập học vào các ngành có dấu *.

Các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật:
SPKT điện tử, truyền thông; SPKT điện, điện tử; SPKT cơ khí; SPKT CN

may; SPKT Cơ điện tử; SPKT ô tô; SPKT Nhiệt; SPKT CNTT; SPKT Xây
dựng; SPKT Môi trường; SPKT CN thực phẩm; SPKT công nghiệp.

Thí sinh sau khi trúng tuyển vào trường sẽ làm hồ sơ đăng ký xét tuyển học
các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật.

Các ngành đào tạo sư phạm kỹ thuật và Sư phạm tiếng Anh được miễn
học phí hoàn toàn.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 4.165

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông D510302

Công nghệ kỹ thuật điều
khiển và tự động hóa D510303

Công nghệ kỹ thuật máy
tính D510304

Kỹ thuật Y sinh D520212
Công nghệ kỹ thuật cơ
khí * D510201

Công nghệ chế tạo máy * D510202
Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử * D510203

Kỹ thuật công nghiệp * D510603
Công nghệ kỹ thuật ô tô
* D510205

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
* D510206

Công nghệ in D510501
Công nghệ thông tin D480201
Công nghệ kỹ thuật công
trình xây dựng * D510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông * D580205

Quản lý công nghiệp D510601
Kế toán D340301
Thương mại điện tử D340122
Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật hóa
học D510401

Công nghệ kỹ thuật môi
trường D510406
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kinh tế gia đình D810501

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Thiết kế thời trang D210404 Toán, Tiếng Anh, VẼ
Toán, Văn, VẼ

Công nghệ may D540204
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Công nghệ vật liệu D510402
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, tiếng Anh

Sư phạm tiếng Anh D140231 Toán, Văn, TIẾNG ANH
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Văn, TIẾNG ANH

72. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
(MÃ TRƯỜNG: VLU)

Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: (070) 3862456. Website: www.vlute.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
-Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
* Trình độ đại học:
- Tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, học sinh tốt nghiệp loại giỏi có hạnh

kiểm tốt của các trường THPT chuyên.
- Đối với 02 ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện

tử Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.
- Các ngành còn lại trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
+ Đối với 02 ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm Trường

dành tối thiểu 90% chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức 1; Tối đa 10% chỉ tiêu
xét tuyển cho phương thức 2.
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+ Đối với ngành Công tác xã hội Trường dành tối thiểu 50% chỉ tiêu xét
tuyển cho phương thức 1; Tối đa 50% chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức 2.

+ Các ngành còn lại Trường dành tối thiểu 80% chỉ tiêu xét tuyển cho
phương thức 1; Tối đa 20% chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức 2.

* Trình độ cao đẳng:
Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
Trường dành tối đa 20% chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức 1; Tối thiểu

80% chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức 2.
* Các thông tin khác:
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của từng

ngành không nhân hệ số và các điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Tổ chức xét tuyển nhiều đợt theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng

2016.
- Xét tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng nhóm

ngành, thí sinh không đạt được xét sang nhóm ngành khác còn chỉ tiêu.
- Mức học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
- Số chỗ ký túc xá trên 900

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 1400

Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin D480201
Công nghệ  kỹ thuật cơ
khí D510201

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Công nghệ chế tạo máy D510202
Công nghệ kĩ thuật điều
khiển và tự động hóa D510303

Công nghệ kĩ thuật cơ
điện tử D510203

Công nghệ thực phẩm D540102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo Cao
đẳng 120

Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
Công nghệ thông tin C480201 30
Công nghệ kỹ thuật cơ
khí C510201 30

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301 30

73. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM
(MÃ TRƯỜNG: STS)

Địa chỉ: Số 639 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38556.300. Website: www.upes.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Từ Quảng Trị đến Cà Mau.
- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả  kỳ thi THPT Quốc gia hai

môn Toán, Văn.
- Các thông tin khác:
+ Các thí sinh là vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao được

hưởng điểm thưởng cho môn thi năng khiếu theo quy định của Trường.
+ Tổ chức thi Năng khiếu TDTT, với các nội dung: Thể hình, chạy  nhanh

30m có đà, bóp lực kế, bật cao tại chỗ, dẻo ngồi gập thân.
+ Thí sinh không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Chiều cao tối thiểu

của nữ 1m55; của nam 1m65.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 300

Sư phạm Giáo dục thể
chất. D140206 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

TDTT (môn thi chính) 300

Ngành đào tạo cao
đẳng: 150

Sư phạm Giáo dục thể
chất. C140206 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

TDTT (môn thi chính) 150
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74. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: SPS)

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4 , Quận 5,  TP.  Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38352020. Website: http://hcmup.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Chỗ ở KTX: 350
Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

và kết quả thi các môn năng khiếu (do Trường tổ chức) để xét tuyển.
Điều kiện xét tuyển:
Tốt nghiệp THPT.
Điểm xét tuyển:
+ Xét tuyển theo ngành và tổ hợp các môn thi.
+ Các ngành có môn thi chính: điểm môn chính nhân hệ số 2.
Điều kiện dự thi vào các ngành thuộc khối ngành sư phạm:
+ Nam cao 1,55 m trở lên; nữ  1,50 m trở lên;
Điều kiện dự thi vào ngành Giáo dục thể chất:
+ Nam: cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên;
+ Nữ: cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.
Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất: Chạy cự ly ngắn, lực kế

bóp tay, bật xa tại chỗ.
Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt: đọc,

kể diễn cảm và hát.
Thời gian thi các môn năng khiếu: 10/7/2016
Ngành Sư phạm song ngữ Nga-Anh: sinh viên được cấp bằng đại học sư

phạm Tiếng Nga và cao đẳng sư phạm Tiếng Anh.
Ngành Ngôn ngữ Nga-Anh: sinh viên được cấp bằng đại học Ngôn ngữ

Nga và cao đẳng Ngôn ngữ Anh.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
trình độ đại học, khối
ngành sư phạm:

Quản lí giáo dục D140114

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Chính trị D140205
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

80

Giáo dục Quốc phòng -
An Ninh D140208

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80

Sư phạm Toán học D140209 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh 150

Sư phạm Tin học D140210 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 90

Sư phạm Vật lí D140211
Toán, VẬT LÍ, Hóa học

Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh
Toán, VẬT LÍ, Ngữ văn

100

Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, HÓA HỌC 80

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, SINH HỌC
Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh 80

Sư phạm Ngữ văn D140217

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử
Toán, NGỮ VĂN, Địa lí

120

Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh 90

Sư phạm Địa lí D140219

Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ
Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ

Toán, Tiếng Anh, ĐỊA LÍ
Ngữ văn, Tiếng Anh, ĐỊA LÍ

90

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU 120

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

200

Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 190
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Đặc biệt D140203

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Sinh học

50

Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 120

Sư phạm song ngữ Nga-
Anh D140232

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

40

Sư phạm Tiếng Pháp D140233

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

40

Sư phạm Tiếng Trung
Quốc D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
QUỐC

Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG
TRUNG QUỐC

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

40

Các ngành đào tạo
trình độ đại học, khối
ngành ngoài sư phạm:
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 180

Ngôn ngữ Nga-Anh D220202

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

120

Ngôn ngữ Pháp D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

110
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
QUỐC

Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG
TRUNG QUỐC

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

130

Ngôn ngữ Nhật D220209

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG

NHẬT
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

130

Vật lí học D440102 Toán, VẬT LÍ, Hóa học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh 110

Hóa học D440112 Toán, HÓA HỌC, Vật lí
Toán, HÓA HỌC, Sinh học 100

Quốc tế học D220212 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 120

Việt Nam học D220113 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 120

Văn học D220330 Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí 80

Tâm lí học D310401
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 150

Tâm lí học giáo dục D310403

Toán học, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

80

Ngôn ngữ Hàn quốc D220210 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH 100

75. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (MÃ TRƯỜNG:
DKQ)
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Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: (055)3845567. Website: www.tckt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học, cao đẳng: Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển

dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Liên thông từ cao đẳng lên đại học: Trường tuyển sinh theo phương thức

xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi riêng do trường tổ
chức.

- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Áp dụng theo quy định chung của Bộ Giáo

dục và Đào tạo;
+ Điều kiện xét tuyển vào trường: Tất cả các môn thi của tổ hợp 1, 2, 3 đều

tính hệ số 1. Thí sinh chọn một trong ba tổ hợp trên đây để đăng ký xét tuyển.
+ Thời gian và cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Áp dụng theo quy

định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Học phí theo tín chỉ: 173.000đ/TC (đại học); 139.000đ/TC (cao đẳng).
+ Chỗ ở ký túc xá: 1.600 SV, bên cạnh khu vực trường.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1050

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kinh doanh quốc tế D340120
Tài chính - Ngân hàng D340201
Kế toán D340301
Kiểm toán D340302
Luật kinh tế D380107
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 100

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
Tài chính - Ngân hàng C340201 30
Kế toán C340301 40
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76. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING (MÃ TRƯỜNG:
DMS)

Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 37720404; Fax: (08) 37720403
Website: www.ufm.edu.vn; E-mail: dms@ufm.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia năm 2016 tại cụm thi do các trường Đại học chủ trì.
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;
+ Tiêu chí 2: Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển

không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm
trở xuống.

- Các thông tin khác:
+ Nhà trường sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành trên các

phương tiện thông tin trước khi tổ chức xét tuyển.
+ Thời gian xét tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào

tạo.
+ Trường xác định mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo ngành đào

tạo và xét trúng tuyển theo tổng điểm tổ hợp môn thi từ cao xuống thấp đến đủ
chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét
tuyển của ngành.

+ Học phí được tính dựa trên số tín chỉ học tập của mỗi học kỳ nhân với
mức học phí quy định cho mỗi tín chỉ học tập của trường.

+ Ngoài chương trình chính quy đại trà, Nhà trường còn tuyển sinh đào tạo
các chương trình chất lượng cao với các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính -
Ngân hàng, Marketing, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn từ
những thí sinh trúng tuyển vào trường.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2.500

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, tiếng AnhQuản trị khách sạn D340107
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Marketing D340115 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Bất động sản D340116
Kinh doanh quốc tế D340120
Tài chính - Ngân hàng D340201
Kế toán D340301
Hệ thống thông tin quản
lí D340405

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103

Quản trị nhà hàng và
dịch vụ ăn uống D340109

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
(TIẾNG ANH nhân hệ số 2)

77. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ
MINH

(MÃ TRƯỜNG: DTM)
Địa chỉ: Số 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM.
Điện thoại: (08) 38443006. Website: www.hcmunre.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức xét tuyển:
+ Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (100%

đối với các ngành đánh *, 85% đối với các ngành D440221, D440224, D440201
và 90% đối với các ngành còn lại).

+ Xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
(15% đối với các ngành D440221, D440224, D440201 và 10% đối với các
ngành còn lại).

- Đăng ký xét tuyển:
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016: thực

hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT:
- Điều kiện: thí sinh tốt nghiệp từ năm 2015.
- Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ:
http://www.ts.hcmunre.edu.vn/tsOnline.
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- Bước 2: In bảng đăng ký xét tuyển ở bước 1, hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu
của trường.

- Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
+ Thời gian: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các thông tin khác:
+ Học phí: theo quy định của trường công lập
+ Ký túc xá: Trường có ký túc xá dành cho các thí sinh trúng tuyển các

ngành D850103 và D520503 có hộ khẩu thường trú từ Bình Phước, Đồng Nai,
Bà Rịa – Vũng Tàu ra Bắc học tại cơ sở 2.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1900

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Địa chất học D440201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Khí tượng học D440221 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Thủy văn D440224

Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng AnhKĩ thuật trắc địa - bản đồ D520503

Cấp thoát nước D110104
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lí đất đai D850103
Kinh tế tài nguyên thiên
nhiên D850102

78. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO(*)(MÃ TRƯỜNG: TTU)

Địa chỉ: Đại lộ ĐH Tân Tạo, Tân Đức E.City, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long
An



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 195

Điện thoại: 0723769216; Fax: 0723769208; Email: info@ttu.edu.vn
Website: www.ttu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
a. Vùng tuyển sinh: TTU tuyển sinh trong cả nước và học sinh quốc tế từ

các nước khác.
b. Phương thức TS: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng: TTU dựa vào

kết quả các năm học THPT, kết quả kỳ thi THPT quốc  gia và phỏng vấn để xét
tuyển.

c.  Đối tượng TS
+ Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
+ Đối tượng 2: Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp

chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt
nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài.

+ Đối tượng 3: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học lấy
bằng đại học tại TTU.

d. Ký túc xá: Đáp ứng 100 % chỗ ở cho sinh viên
e.- Chương trình đào tạo
+ Theo giáo trình của đại học Rice và đại học Duke (Hoa Kỳ).
+ Giảng dạy bằng tiếng Anh. Riêng Khoa Y giảng dạy bằng song ngữ: tiếng

Việt và tiếng Anh.
f.- Thời gian nhận hồ sơ TS
TTU nhận hồ sơ đăng ký dự thi thường xuyên trong suốt năm học. Thí sinh

được sắp xếp phỏng vấn sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
g.- Nhập học
- Lần 1: học kỳ mùa thu, tháng 9.
- Lần 2: học kỳ mùa xuân, tháng 1.
h.- Chi phí:
+ Khoa Y: khoảng 150.000.000đ/năm, tương đương 7000USD(bao gồm:

học phí, tiền ăn và ở ký túc xá).
+ Khoa khác: 88.000.000đ/năm, tương đương 4000USD (bao gồm: học phí,

tiền ăn và ở ký túc xá).
i.- Thông tin khác: Xem thông tin được cập nhật trên Website:

www.ttu.edu.vn
Ngành học/ Trình

độ
Mã

ngành
Tổ hợp môn thi/

xét tuyển
Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
đại học: 500
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Ngành học/ Trình
độ

Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tài chính - Ngân
hàng D340201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Hoá học
(Một trong 6 môn: Toán, Vật lí, Hóa

học,  tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ

số 2.
Các môn thi còn lại tính hs 1)

120

Kế toán D340301
Kinh doanh quốc tế D340120

Quản trị kinh doanh D340101

Ngôn ngữ Anh D220201

Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

Tiếng Anh, Toán,Vật lí
(Một trong 4 môn:  Tiếng Anh, Ngữ
văn, Lịch sử, Địa lí môn thi nào có

điểm cao nhất tính hệ số 2. Các môn
thi còn lại tính hs 1)

25

Kĩ thuật Điện, Điện
tử D520201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Một trong 3 môn: Toán,Vật lí, Hóa
học môn thi nào có điểm cao nhất

tính hệ số 2. Các môn thi còn lại tính
hs 1)

30

Khoa học máy tính D480101

Công nghệ sinh học D420201 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Vật lí
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
(Một trong 3 môn: Toán, Hóa học,
Sinh học  môn thi nào có điểm cao

nhất tính hệ số 2.
Các môn thi còn lại tính hs 1)

25

Sinh học ứng dụng D420203
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Ngành học/ Trình
độ

Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Y đa khoa D720101

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Vật lí

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Ngữ văn

(Các cặp môn sau đây tính hs 2:
Toán - Sinh học; Toán - Hóa học;

Hóa học - Sinh học; Sinh học - Ngữ
văn. Môn thi còn lại  tính hs 1)

300

82. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG
(MÃ TRƯỜNG: TTD)

Địa chỉ: Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (05113) 759918. Website: www.upes3.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả điểm xét tuyển học bạ

THPT của một trong 02 tổ hợp môn xét tuyển và hợp thi tuyển môn Năng khiếu
TDTT (môn năng khiếu TDTT hệ số 2).

- Thời gian nhận hồ sơ: Theo thời gian quy định xét tuyển của Bộ Giáo dục
Đào tạo, hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển và thi tuyển năng khiếu ngày 17/7/2016
(đợt 1) và 15/10/2016 (đợt 2).

- Thời gian thi Năng khiếu:
+ Đợt 1: Ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2016.
+ Đợt 2: Ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2016.
- Nguyên tắc xét tuyển và thi tuyển:
Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. Thí sinh không đủ

điểm trúng tuyển vào ngành đăng ký sẽ được xét tuyển sang ngành có điểm xét
tuyển thấp hơn còn chỉ tiêu.

- Các thông tin khác:Thí sinh phải có sức khỏe tốt, thể hình cân đối, không
bị dị tật dị hình.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1250
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu
TDTT

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
TDTT

Quản lý thể dục thể thao D220343
Huấn luyện thể thao D140207
Liên thông đại học chính
quy D140206

83. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

(MÃ TRƯỜNG: TDS)

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08)38960322. Website: http://ush.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả học bạ cấp 3 tổ hợp

môn Toán + Sinh và kết hợp thi tuyển môn năng khiếu. Tính đến thời điểm xét
tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo
dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và
trung cấp nghề).

- Các thức tính điểm: Điểm trung bình chung từng tổ hợp xét tuyển như sau:
Lớp 10: ĐTB cả năm của tổ hợp (hệ số 1).
Lớp 11: ĐTB cả năm của tổ hợp (hệ số 1).
Lớp 12: ĐTB HK1 của tổ hợp (hệ số 2).
ĐTB tổ hợp = (ĐTB tổ hợp cả năm lớp 10 + ĐTB tổ hợp cả năm lớp 11 +

ĐTB tổ hợp HK I lớp 12 x 2)/4
- Nội dung thi Năng khiếu:
Bật xa tại chỗ (cm) + Bóp lực kế (KG) + chạy 60m (s)
- Điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Điểm TB tổ hợp + Điểm TB Năng khiếu x 2 + Điểm ưu

tiên (nếu có).
Trong đó: Điểm TB môn Năng khiếu = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm Bóp

lực kế + Điểm chạy 60m)/3 (Được tính hệ số 2).
- Các thông tin khác:
+ Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường; đủ điều kiện xét

tuyển, xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng Ngành.
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- Cơ thể cân đối, có sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình, đảm bảo học tập
và công tác thể dục thể thao lâu dài.

+ Học phí theo tháng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1000

Giáo dục thể chất D140206 Xét điểm học bạ lớp 10, lớp 11,
HK1 lớp 12:

Tổ hợp Toán + Sinh
Kết hợp thi môn Năng khiếu

450
Huấn luyện thể thao D140207 400
Quản lý thể dục thể thao D220343 100
Y sinh học Thể dục thể
thao D720305 50

84. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (Trường sĩ quan Thông
tin)

MÃ TRƯỜNG: + Các ngành đào tạo đại học quân sự: TTH
+ Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng dân sự TCU

Địa chỉ: Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang,
Khánh Hòa.

Điện thoại: (058)3 831 805; Email: tcu@tsqtt.edu.vn
Website: http://www.tcu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh:
+ Đại học: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh

đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD &
ĐT.

+ Cao đẳng: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia của các
thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ
GD & ĐT và xét tuyển kết quả học bạ THPT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí
phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ

tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại
Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ
sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm200

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía
Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP
nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ
tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 04 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 01 chỉ tiêu đi đào tạo ở
trường ngoài Quân đội.

* Đại học dân sự:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.
- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.
- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu

tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.
- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.
- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.
* Cao đẳng dân sự:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.
- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.
- Xét tuyển 50% tổng chỉ tiêu theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia và

50% tổng chỉ tiêu dựa trên kết quả học bạ THPT.
- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.
- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.
* Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:
Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học quân sự 405

Chỉ huy kỹ thuật thông
tin D860219 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 405

- Thí sinh có hộ khẩu
thường trú phía Bắc 263

+ Thí sinh Nam tổ hợp
A00 210

+ Thí sinh Nam tổ hợp
A01 53
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

- Thí sinh có hộ khẩu
thường trú phía Nam 142

+ Thí sinh Nam tổ hợp
A00 114

+ Thí sinh Nam tổ hợp
A01 28

Các ngành đào tạo đại
học dân sự 500

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 250

Các ngành đào tạo cao
đẳng dân sự 200

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100
Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302 100

Các ngành ĐT liên
thông từ cao đẳng lên
đại học hệ dân sự

200

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100
Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207 100

85. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT (MÃ TRƯỜNG: TDM)

Địa chỉ: Số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3835677 – (0650) 3844340.
Website: http://www.tdmu.edu.vn.
E-mail: tuyensinh@tdmu.edu.vn.
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia.
- Thông tin khác:
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+ Môn thi năng khiếu:
* Môn Vẽ: vẽ tĩnh vật đối với ngành Kiến trúc (D580102) và ngành Quy

hoạch vùng và Đô thị (D580105);
* Môn Hát, múa - Đọc, kể chuyện diễn cảm đối với ngành Giáo dục Mầm

non (D140201)
+ Các môn thi năng khiếu do Trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức thi.(thời

gian thi quy định của Bộ GĐ&ĐT, Trường sẽ thông báo trên Website:
http://www.tdmu.edu.vn của Trường).

+ Học phí: theo Quy định của Nhà nước đối với Trường đại học công
lập.(các ngành sư phạm không phải đóng học phí)

+ Điểm trúng tuyển được xét theo ngành trên căn cứ ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi của tổ
hợp môn thi, không nhân hệ số.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 3850

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300

Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

200
Quản trị kinh doanh D340101 300

Tài chính - Ngân hàng D340201 200

Kĩ thuật xây dựng D580208

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

150

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, Vẽ
Toán, Ngữ văn, Vẽ 100

Quy hoạch vùng và đô
thị D580105

Toán, Vật lí, Vẽ
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vẽ

150
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Khoa học Môi trường D440301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

200

Quản lí tài nguyên và
môi trường D850101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

250

Kĩ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

150
Quản lí công nghiệp D510601 150
Kỹ thuật Phần mềm D480103 200
Hệ thống Thông tin D480104 200

Hóa học D440112

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

100

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

250

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

100

Công tác xã hội D760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

200

Giáo dục học D140101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 100
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Sư phạm Ngữ văn D140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

200

Sư phạm Lịch sử D140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Lịch sử, Địa lí

150

86. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG (MÃ TRƯỜNG: TTG)

Địa chỉ: Số 119 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: (073)3860.606. Website: www.tgu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 17 tỉnh Nam bộ

(từ Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai trở vào). Riêng các ngành Sư phạm
tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1 (chiếm tỉ lệ khoảng 85% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết

quả kỳ thi THPT Quốc gia;
+ Phương thức 2 (chiếm tỉ lệ khoảng 15% chỉ tiêu): Xét tuyển thí sinh tốt

nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT.
Trường Đại học Tiền Giang tổ chức thực hiện xét tuyển đợt 1 phương thức

1. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các đợt xét tuyển tiếp theo Trường tổ chức xét tuyển
đồng thời hai phương thức 1 và 2.

- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng, điều kiện xét tuyển vào trường: theo đề án

tuyển sinh riêng của trường.
+ Học phí:
Trình độ đại học: 6.300.000 đ/năm
Trình độ cao đẳng: 5.200.000 đ/năm
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1.080

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ Thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ Thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Nuôi trồng thủy sản D620301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Khoa học cây trồng D620110

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Công nghệ Sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Văn học D220330
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Toán ứng dụng D460112
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điều
khiển và tự động hóa D510303

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật cơ
điện tử D510203

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Liên thông từ cao đẳng
chính quy lên đại học
chính quy các ngành
trong khối ngành III, V
với các ngành được mở
theo Thông tư 32

Các môn cơ sở ngành
tương ứng 100

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 800

Ngành học ngoài sư
phạm

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Công nghệ may C540204 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Nuôi trồng Thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Công nghệ kỹ thuật cơ
khí C510201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành C340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Dịch vụ pháp lí C380201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngành học sư phạm

Giáo dục mầm non C140201 Toán, Đọc & Kể chuyện, Hát
Ngữ văn, Đọc & Kể chuyện,

Hát
Giáo dục thể chất C140206 Toán, Năng khiếu, Thể lực

Ngữ văn, Năng khiếu, Thể lực
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Âm nhạc C140221
Toán, Thẩm âm&Tiết tấu,

Thanh nhạc
Ngữ văn, Thẩm âm&Tiết tấu,

Thanh nhạc
Sư phạm Mĩ thuật C140222 Toán, Hình họa, Trang trí

Ngữ văn, Hình họa, Trang trí

Sư phạm Sinh học (Sinh
- Hóa) C140213

Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Sư phạm Lịch sử (Sử -
Địa) C140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn,  Tiếng Anh, Lịch sử

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Sư phạm kĩ thuật nông
nghiệp (nông nghiệp -
công nghiệp)

C140215

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

87. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI - Tại Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh và
Bình Dương

(MÃ TRƯỜNG: TLS)

Địa chỉ: Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại: 08.35140608. Website: www.tlu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

Gia năm 2016 (tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì) các tổ hợp môn
Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh hoặc Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Riêng ngành Kỹ thuật hóa học xét các tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hóa học hoặc
Toán, Hoá học, Sinh học hoặc Toán, Hóa học, Tiếng Anh Các môn tính hệ số 1.

+ Điểm trúng tuyển: Có điểm chuẩn vào trường (TLA khác TLS); có điểm
chuẩn xét chuyển TLA về TLS; điểm xét tuyển theo ngành.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào CS2 (TLS), nếu trúng tuyển sẽ học tại số 2
Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và phường An
Thạnh, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
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- Chương trình và phương thức đào tạo:
+ Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm; riêng 03 ngành Kinh tế, Kế

toán, Quản trị kinh doanh là 4 năm.
+ Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh

viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.
+ Chương trình đào tạo: Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa

Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.
+ Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các

trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.
Thông tin chi tiết xem tại website của Trường theo địa chỉ:

http://tuyensinh.tlu.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 750

Kĩ thuật công trình thủy D580202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

180
Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 80

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng D510103 80

Kĩ thuật tài nguyên nước D580212 80
Cấp thoát nước D110104 80
Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205 80

88. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (MÃ TRƯỜNG: DTT)

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.
Điện thoại: (08)377.55.035; Website: www.tdt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh (TS): Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS:
+ Trường sử dụng cả 2 phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét

tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2016.
+ Thông tin chi tiết sẽ được công bố trên website: tuyensinh.tdt.edu.vn
- Các thông tin khác:
+ Trường công nhận kết quả thi môn năng khiếu từ các Trường: ĐH Kiến

trúc TP. HCM, ĐH Bách Khoa TP. HCM, ĐH Mỹ thuật công nghiệp, ĐH Mỹ
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thuật TP. HCM. Riêng ngành Quản lý thể dục thể thao công nhận kết quả thi
môn năng khiếu từ các trường ĐH Thể dục thể thao, ĐH Sư phạm Thể dục thể
thao trong cả nước.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Trung
Quốc cần ghi rõ tên chuyên ngảnh trong hồ sơ. Ngành Quản trị kinh doanh có 2
chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị nhà hàng – khách sạn. Ngành
Ngôn ngữ Trung Quốc có 2 chuyên ngành: Trung–Anh, Ngôn ngữ Trung
Quốc.

+ Sinh viên học tại Cơ sở Tân Phong – Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Ký túc
xá 11 tầng trong khuôn viên Trường.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong,

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
+ Hotline: 093.880.8810; Điện thoại: (08) 37755052 – 37755051
+ Website: tuyensinh.tdt.edu.vn
- Chương trình liên kết quốc tế 3+1 và 2+2 với các Trường đại học thuộc

các quốc gia như: Hà Lan, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Malaysia v.v...
+ Hotline: 0935 035 270

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học 6000

Dược học D720401 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Khoa học máy tính D480101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Toán ứng dụng D460112

Thống kê D460201

Quản trị kinh doanh
(C.Ngành: Quản trị
Marketing)

D340101
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh
(C.Ngành: Quản trị nhà
hàng – khách sạn)

D340101

Kinh doanh quốc tế D340120
Tài chính - Ngân hàng D340201
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán D340301
Quan hệ lao động D340408
Kĩ thuật điện, điện tử D520201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207

Kĩ thuật điều khiển và tự
động hoá D520216

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, Vẽ HHMT
Toán, Ngữ văn, VẼ HHMT

Quy hoạch vùng và đô
thị D580105

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Vật lí
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT

Toán, Ngữ văn, VẼ HHMT
Bảo hộ lao động D850201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kĩ thuật môi
trường D510406

Khoa học môi trường D440301
Kĩ thuật hoá học D520301

Công nghệ sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Sinh
Toán, Hoá học, Sinh học

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
Việt Nam học D220113 Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Vật lí
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Xã hội học D310301

Công tác xã hội D760101
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Thiết kế công nghiệp D210402 Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ
HHMT;

Toán, Ngữ văn, VẼ HHMT;
Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ

HHMT.

Thiết kế đồ họa D210403
Thiết kế thời trang D210404

Thiết kế nội thất D210405

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Tiếng Anh, Vật lí
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lý thể dục thể thao D220343

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Năng khiếu
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng

khiếu

89. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH (MÃ TRƯỜNG: DVT)

Địa chỉ: Số 126 Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, Tp. Trà Vinh.
Điện thoại: (074)3855944; 3855247 . Website: www.tvu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, sư phạm: Trường tuyển sinh

dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Các ngành còn lại: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia và kết quả học tập THPT.
- Chỉ tiêu:
+ Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 80% tổng

chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
+ Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả học tập THPT: 20% tổng chỉ tiêu

của ngành hoặc nhóm ngành.
- Tuyển sinh hệ dự bị đại học: xét tuyển dựa vào kết quả các môn thi của kỳ

thi THPT quốc gia.
- Đối với ngành Giáo dục mầm non, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống thí sinh

sẽ dự thi môn năng khiếu do Trường tổ chức.
- Ký túc xá: 4300 chỗ.
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- Học phí: theo quy định của Chính phủ.
- Các thông tin khác thí sinh xem trong thông báo tuyển sinh của Trường.
- Ngành Đại học Ngôn ngữ Anh và ngành Cao đẳng Tiếng Anh: môn

Tiếng Anh nhân hệ số 2.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 4575

Sư phạm Ngữ văn
(chuyên ngành Sư phạm
ngữ văn Khmer Nam Bộ)

D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống (Biểu diễn nhạc cụ
truyền thống Khmer
Nam Bộ, Nghệ thuật sân
khấu cải lương)

D210210 Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Kỹ
năng âm nhạc

Ngôn ngữ Khmer D220106
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Văn hóa các dân tộc
thiểu số Việt Nam (Văn
hoá Khmer Nam Bộ,
Văn hóa các dân tộc Tây
Nam Bộ, Mê Kông học)

D220112 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật cơ
khí D510201

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử D510301

Xét nghiệm y học D720332 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kĩ thuật điều
khiển và tự động hóa D510303

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật hóa
học D510401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm D540101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Điều dưỡng D720501 Toán, Hóa học, Sinh học

Giáo dục mầm non D140201
Ngữ văn, Năng khiếu, Toán

Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Dược học D720401 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Kinh tế D310101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kế toán D340301

Luật D380101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Y đa khoa D720101 Toán, Hoá học, Sinh học

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Nông nghiệp D620101 Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng AnhNuôi trồng thủy sản D620301

Răng - Hàm - Mặt D720601 Toán, Hoá học, Sinh học
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng D340406

Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Thú y D640101
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Y tế công cộng D720301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1150

Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống (Biểu diễn nhạc cụ
truyền thống Khmer
Nam Bộ, Nghệ thuật sân
khấu cải lương, Thiết kế
thời trang biểu diễn)

C210210 Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Kỹ
năng âm nhạc

Công nghệ chế biến thủy
sản C540105

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ
khí C510201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng C510103

Công nghệ thực phẩm C540102
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công tác xã hội C760101
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Lịch sử
Toán, Ngữ Văn, Địa lí

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học

Dược C900107 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Giáo dục mầm non C140201
Ngữ văn, Năng khiếu, Toán

Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí

Giáo dục tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Hóa

Toán, Ngữ Văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Khoa học thư viện C320202

Toán, Vật lí, Hóa học
Lịch sử, Ngữ Văn, Địa lí
Lịch sử, Ngữ văn, Toán

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh
Nuôi trồng thủy sản C620301 Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng AnhPhát triển nông thôn C620116

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị văn phòng C340406

Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Dịch vụ thú y C640201
Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Tiếng Khmer C220106 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Văn hóa các dân tộc
thiểu số Việt Nam (Văn
hoá Khmer Nam Bộ,
Văn hóa các dân tộc Tây
Nam Bộ, Mê Kông học)

C220112 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Việt Nam học (chuyên
ngành Du lịch) C220113

Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán
Địa lí, Ngữ văn, Tiếng Anh

Địa lí, Ngữ Văn, Lịch sử
Địa lí, Ngữ Văn, Toán

Xét nghiệm y học C720332 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

90. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA
MÃ TRƯỜNG: + Các ngành đào tạo đại học quân sự: VPH

+ Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng dân sự: ZPH

Địa chỉ: Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083 984 2768. Website: ttp://www.tdnu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT

quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định
của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí
phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:
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- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ
tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại
Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ
sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.
- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP

nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ
tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.
* Đại học dân sự:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.
- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.
- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu

tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.
- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.
* Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự:
- Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho năm

2016.
- Tổ chức thi tuyển tại trường.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại học
quân sự D860210 Toán, Vật lí, Hóa học 145

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú phía Bắc 58

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú phía Nam 87

Các ngành đào tạo đại học
dân sự 600

Công nghệ thông tin D480101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

200
Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205 200
Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201 200
Các ngành đào tạo liên
thông từ cao đẳng lên đại
học hệ dân sự

120
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin D480101 Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu,
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 60

Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205 Toán cao cấp, Sức bền vật liệu,
Lý thuyết Ôtô 60

91. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA
ĐỊNH(*) (MÃ TRƯỜNG: DCG)

Địa chỉ: Số A15-19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí
Minh.

Điện thoại: (08) 6262.2980 – 3868.0393; Website: giadinh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:  Trình độ đại học, cao đẳng
+ Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia  20% tổng chỉ

tiêu.
+ Xét tuyển riêng 80% tổng chỉ tiêu (điểm trung bình các môn trong học bạ

cuối năm lớp 12 tương ứng với các tổ hợp theo từng ngành xét tuyển, bậc đại
học ≥ 6.0, bậc cao đẳng ≥ 5.5).

- Các thông tin khác:
+ Học phí: Đại học : 13.000.000VNĐ/năm

Cao đẳng : 12.000.000VNĐ/năm

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 840
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Truyền thông và mạng
máy tính D480102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Toán, Vật lý, Sinh học

Kỹ thuật phần mềm D480103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Địa lí
Toán, Hóa học, Sinh học

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Địa lí

Ngữ văn, Sinh học, Địa lí

Tài chính - Ngân hàng D340201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Lịch sử
Toán, Lịch sử, Địa lí

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Sinh học, Lịch sử
Toán, Sinh học, Địa lí

Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

Ngôn ngữ Anh D220201

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 90

Công nghệ thông tin C480201 Xét theo Quy chế của Bộ Giáo
dục và Đào tạo 30

Quản trị kinh doanh C340101 Xét theo Quy chế của Bộ Giáo
dục và Đào tạo 30

Kế toán C340301 Xét theo Quy chế của Bộ Giáo
dục và Đào tạo 30

92. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN(*)

(MÃ TRƯỜNG: TTQ)
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Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định – Phường Thảo Điền – Quận 2 –
TPHCM.

Điện thoại: (08) 54093930. Website: www.siu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
1. Đối tượng HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:
Sử dụng 2 phương thức xét tuyển
a)  Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả lớp 12:
- Tốt nghiệp THPT;
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao

đẳng);
- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ

6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao đẳng);
- Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.
b) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
- Chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường đại học tổ chức

và có kết quả thi không thấp hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Đối tượng khác:
* Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính),

thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt
nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp
THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính:

a) Có nguyện vọng chương trình dạy bằng tiếng Việt, xét tuyển dựa vào kết
quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy
định của Trường.

b) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, xét tuyển dựa vào
kết quả học tập THPT (bảng điểm) theo quy định của Trường.

* Đối với thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt
nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào
các trường đại học (ví dụ như bằng IB), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng
Anh không phải là ngôn ngữ chính):

a) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Việt, xét tuyển dựa vào
kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo
quy định của Trường.
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b) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, xét tuyển dựa vào
kết quả học tập THPT (bảng điểm) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào
theo quy định của Trường.

- Trong 550 chỉ tiêu đại học có 50 chỉ tiêu liên thông.
- Học phí: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: Khoảng 4.300.000 -

5.000.000 đồng/tháng; Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: Khoảng
11.300.000 - 12.400.000 đồng/tháng. Học phí được thanh toán qua tài khoản
ngân hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn được cập nhật tại thời điểm thanh
toán.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo
đại học: 500

Khoa học máy tính D480101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo
cao đẳng: 100

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

93. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN(*)(MÃ TRƯỜNG: VHU)

Địa chỉ: Số 665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
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Điện thoại: (08) 3832 0333. Fax: (08) 3832 1333
Website: www.vhu.edu.vn
Tổng đài tuyển sinh miễn phí: 1800 1568
Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức TS:
- Phương thức 1: Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Nhà

trường dành 40% chỉ tiêu cho phương thức này.
- Phương thức 2: Tuyển sinh theo kết quả Học bạ THPT HK1 + HK2 lớp 11

và HK1 lớp 12 hoặc HK1 + HK2 lớp 12. Nhà trường dành 60% chỉ tiêu cho
phương thức này.

- Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành đối với ngành Thanh nhạc và
Piano.

- Các thông tin khác:
+ Địa điểm đăng ký xét tuyển:
665 - 667 - 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM
624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM
+ Thời gian đăng ký xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt theo thông báo tuyển

sinh đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường
http://tuyensinh.vhu.edu.vn/.

+ Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bằng các hình thức sau đây:
- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường
- Gởi hồ sơ xét tuyển qua đường Bưu điện
- Xét tuyển Online tại www.vhu.edu.vn.
+ Điều kiện xét tuyển:
- Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Bằng ngưỡng tối thiểu đảm bảo

chất lượng đầu vào do Bộ GDÐT quy định trở lên.
- Theo kết quả Học bạ THPT: đối với bậc Đại học đạt từ 18.0 điểm trở

lên và đối với bậc Cao đẳng chỉ cần tốt nghiệp THPT.
Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số

cộng và chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
+  Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí phụ dùng để xét tuyển

(nếu có trường hợp các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi
bằng nhau):

- Tiêu chí 1: thí sinh có điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong học kỳ 1,
lớp 12 cao hơn.

- Tiêu chí 2: thí sinh có điểm trung bình của môn tiếng Anh trong học kỳ 1,
lớp 12 cao hơn.
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Học phí dự kiến: từ 670.000 đ đến 760.000 đ/ 1 tín chỉ.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 2.500

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Kĩ thuật điện tử, truyền
thông D520207

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D340103 Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
Quản trị khách sạn D340107
Xã hội học D310301

Tâm lí học D310401

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Văn học D220330 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Việt Nam học D220113

Văn hóa học D220340

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Nhật D220209
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204
Ngôn ngữ Pháp D220203

Đông phương học D220213

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Thanh nhạc D210205

Xét tuyển môn Văn  theo Học bạ
hoặc kết quả thi THPT Quốc gia
Thi tuyển môn cơ sở ngành và

chuyên ngành
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Piano D210208

Xét tuyển môn Văn  theo Học bạ
hoặc kết quả thi THPT Quốc gia
Thi tuyển môn cơ sở ngành và

chuyên ngành
Các ngành đào tạo cao
đẳng: 250

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông C510302

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành C340103 Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa líQuản trị khách sạn C340107

Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Tiếng Nhật C220209
Tiếng Trung Quốc C220204
Tiếng Pháp C220203
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94. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: VHS)

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.
Điện thoại:: 08.38992901. Website: www.hcmuc.edu.vn
Email: tuyensinhvhs@gmail.com
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển bậc đại học và cao đẳng, dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ

thông Quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các Trường Đại học chủ trì, các
môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí. Thời gian xét tuyển: theo quy
định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức thi tuyển sinh bậc đại học, môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên
ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa
nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa). Thời gian và địa điểm thi: ngày 15 và
ngày 16 tháng 7 năm 2016, tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. Nội
dung thi: Thí sinh trình diễn một tiết mục nghệ thuật tự chọn.

- Cung cấp thông tin chi tiết về tuyển sinh đào tạo các bậc học, ngành học
của Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tại website: www.hcmuc.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 700

Khoa học Thư viện D320202 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

50
Bảo tàng học D320305 40
Việt Nam học D220113 220
Kinh doanh xuất bản
phẩm D320402 50

Quản lý văn hóa D220342 200

Chuyên ngành Quản lý
hoạt động văn hóa xã
hội:

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Chuyên ngành Quản lý
hoạt động Âm nhạc;
Chuyên ngành Tổ chức
hoạt động Văn hóa nghệ
thuật:

Ngữ văn, Toán, Năng khiếu
nghệ thuật

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng
khiếu nghệ thuật

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
nghệ thuật

Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu
nghệ thuật

Văn hoá các Dân tộc
Thiểu số Việt Nam D220112

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

30

Văn hoá học (Chuyên
ngành Văn hóa Việt
Nam; Chuyên ngành
Truyền thông và Văn
hóa)

D220340

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

110

Các ngành đào tạo Cao
đẳng 100

Khoa học thư viện C320202 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

50

Kinh doanh xuất bản
phẩm C320402 50

95. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC (MÃ TRƯỜNG: VGU)

Địa chỉ: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 222 0990. Website: www.vgu.edu.vn
Email: study@vgu.edu.vn. Hotline: 0988 54 52 54
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: tuyển sinh qua hai đợt độc lập:
+ Đợt tháng 5/2016: tổ chức tuyển sinh riêng bằng đề thi trắc nghiệm, đăng

ký online;
+ Đợt tháng 7/2016: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (tối

thiểu đạt 21 điểm cho 3 môn thi theo thang điểm 10) và kiểm tra tiếng Anh.
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- Các thông tin khác: Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập
thuộc dự án xây dựng các trường đại học mô hình mới; các chương trình đào tạo
của VGU được giảng dạy bằng tiếng Anh phối hợp chung với một đại học Đức.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 430

Khoa học máy tính (CS) D480101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 70
Kĩ thuật cơ khí (ME) D520103 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 70
Kĩ thuật điện và công
nghệ thông tin (EEIT) D520207 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 70

Quản trị kinh doanh
(BA) D340101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80

Tài chính Kế toán (FA) D340201 80
Kĩ thuật xây dựng (CE) D580208 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

96. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN(*) (MÃ TRƯỜNG: VTT)

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang.
Điện thoại: (0711)3953 222, (0711)3953 666. Website: www.vttu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ

thi THPT Quốc gia.
+ Các ngành khác: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét

tuyển học bạ THPT. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia dành
50% chỉ tiêu của ngành tuyển sinh để xét tuyển. Ngoại ngữ trong tổ hợp môn để
xét tuyển là Anh văn (Tiếng Anh).

- Học phí/học kỳ:
+ Ngành Y đa khoa: 25.500.000 đồng.
+ Ngành Dược học:  19.450.000 đồng.
+ Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị

dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế quốc tế, Văn học, Ngôn ngữ Anh: 4.725.000
đồng.

+ Ngành Công nghệ thông tin: 5.645.000 đồng.
- Trường có ký túc xá dành cho sinh viên.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1.300

Y đa khoa D720101

Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Vật lí
Toán, Sinh học, Ngữ văn

Dược học D720401

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Vật lí
Toán, Hóa học, Ngữ văn

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kế toán D340301
Tài chính - Ngân hàng D340201
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành D304103

Kinh tế quốc tế D310106
Công nghệ thông tin D480201

Văn học D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201
Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

97. TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY (MÃ TRƯỜNG: MTU)

Địa chỉ: 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070 3 825 903; Fax: 070 3 827 457
Website: http://mtu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia do các trường

đại học tổ chức. Riêng môn Vẽ Mỹ thuật thí sinh phải dự thi tại Trường Đại học
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Xây dựng Miền Tây; nếu còn chỉ tiêu xét NV2 đối với Khối V, V1 thì xét thêm
kết quả thi do các Trường đại học khác tổ chức.

- Thời gian tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các thông tin khác:
+ Môn VẼ ≥ 5,0 điểm (đối với ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị).

Môn VẼ ≥ 4,0 điểm (đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc).
+ Học phí theo quy định của Chính phủ.
+ Ký túc xá 1.000 chỗ

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo Đại
học: 555

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, VẼ;
Toán, Ngữ văn, VẼQuy hoạch vùng và đô

thị D580105

Quản lí xây dựng D580302

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, VẼ
Toán, Ngữ văn, VẼ

Kĩ thuật công trình xây
dựng D580201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kĩ thuật xây dựng công
trình giao thông D580205

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng D510102

Các ngành đào tạo Cao
đẳng: 125

Công nghệ kĩ thuật kiến
trúc C510101 Toán, Vật lí, VẼ

Toán, Ngữ văn, VẼ 25

Công nghệ Kỹ thuật Xây
dựng C510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

25

Công nghệ kỹ thuật giao
thông C510104 25

Công nghệ kỹ thuật tài
nguyên nước C510405 25

Kế toán C340301 25



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 231

99. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ (MÃ TRƯỜNG: YCT)
Địa chỉ: Số 179 Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: (0710)3831.531; Fax: (0710)3740 221.
Website: www.ctump.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng xét tuyển: tuyển thí sinh có hộ khẩu ở các tỉnh khu vực Đồng bằng

Sông Cửu Long, miền  Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.
- Phương thức  tuyển sinh: xét tuyển kết quả Kỳ thi THPT quốc gia của ba

môn Toán, Sinh và Hóa (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét
tuyển, ưu tiên chọn môn Hóa xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu xét tuyển: khu vực ĐBSCL tối thiểu 85%, khu vực còn lại tối đa
15% (trong đó có 520 đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo đề án, nhu cầu các tỉnh
vùng ĐBSCL...,65 từ dự bị Dân tộc). Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 10%
để phù hợp mức điểm chung của khối ngành.

- Các ngành đào tạo theo ĐCSD (*).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1300

Y đa khoa (học 6 năm) * D720101 Toán, Hóa học, Sinh học 640
Y học dự phòng (học 6
năm) * D720103 Toán, Hóa học, Sinh học 120

Y học cổ truyền (học 6
năm) * D720201 Toán, Hóa học, Sinh học 120

Y tế công cộng (học 4
năm) D720301 Toán, Hóa học, Sinh học 40

Xét nghiệm y học (học 4
năm) D720332 Toán, Hóa học, Sinh học 80

Dược học (học 5 năm) * D720401 Toán, Hóa học, Sinh học 140
Điều dưỡng (học 4 năm) D720501 Toán, Hóa học, Sinh học 80
Răng - Hàm - Mặt (học 6
năm) * D720601 Toán, Hóa học, Sinh học 80

100. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: YDS)
Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM. Điện thoại: (08). 38558411.
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Phòng Đào tạo: (08).39526076. Website: www.yds.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT

Quốc gia
- Môn xét tuyển: Toán, Hoá học, Sinh học. Từ năm 2017, nhà trường dự

kiến đưa thêm môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) vào tổ hợp xét tuyển.
- Nếu có sự đồng điểm sẽ tiếp tục xét ưu tiên môn Hóa với ngành Dược và

môn Sinh với các ngành còn lại.
- Vùng tuyển: tuyển sinh cả nước.
- Chỉ tiêu bao gồm: xét tuyển, hệ dự bị dân tộc, cử tuyển và tuyển thẳng.
- Chỉ tiêu hệ dự bị: không có.
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh 2016: 200
- Ngành Điều dưỡng gồm các chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa (150 chỉ

tiêu); Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh - chỉ tuyển nữ (80 chỉ tiêu); Điều dưỡng
chuyên ngành gây mê hồi sức (50 chỉ tiêu).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại học: 1600
Y đa khoa (học 6 năm) D720101

Toán, Hóa học, Sinh học

400
Răng - Hàm - Mặt (học 6
năm) D720601 100

Dược học (học 5 năm) D720401 320
Y học cổ truyền (học 6 năm) D720201 150
Y học dự phòng (học 6 năm) D720302 100
Các ngành đào tạo cử nhân
(học 4 năm)
Điều dưỡng D720501 280
Y tế công cộng D720301 60
Xét nghiệm y học D720332 60
Vật lí trị liệu, phục hồi chức
năng D720503 50

Kỹ thuật hình ảnh y học D720330 50
Kỹ thuật Phục hình răng D720602 30

101. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
(MÃ TRƯỜNG: TYS)

Địa chỉ: 86/2  Thành Thái, phường 12, quận 10- Tp. Hồ Chí Minh.
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Điện thoại: (08)38650021- 38631041. Website: www.pnt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Thành phố Hồ Chí Minh.
-Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc

Gia.
-Trong 950 chỉ tiêu Ngành Y đa khoa có 200 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử

dụng.
· Tiêu chuẩn phụ: dùng để xét nếu đồng điểm, theo thứ tự sau:
- Điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngoại ngữ.
- Trung bình cộng điểm học tập 3 năm học THPT.
· Ngành Khúc xạ Nhãn khoa: điểm kỳ thi THPT quốc gia môn Anh văn đạt

từ điểm 7.0 trở lên thì mới đủ điều kiện xét tuyển chính thức (vì phải học các
môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên người Úc trực tiếp giảng dạy).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 1260

Y đa khoa D720101 Toán, Hóa học, Sinh học 950
Răng - Hàm - Mặt D720601 Toán, Hóa học, Sinh học 30
Điều dưỡng (có 20 chỉ
tiêu chuyên ngành Gây
mê Hồi sức)

D720501 Toán, Hóa học, Sinh học 150

Xét nghiệm y học D720332 Toán, Hóa học, Sinh học 35
Kỹ thuật hình ảnh y học D720330 Toán, Hóa học, Sinh học 35
Khúc xạ Nhãn khoa D720199 Toán, Hóa học, Sinh học 30
Y tế công cộng D720301 Toán, Hóa học, Sinh học 30

102. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT(*) (MÃ TRƯỜNG:DYD)

Địa chỉ: Số 27 Tôn Thất Tùng – Phường 8 – Đà Lạt. Điện thoại: (063)
3520092

Website: www.yersin.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
I. Vùng tuyển sinh: Trường ĐH Yersin Đà Lạt tuyển sinh trong cả nước
II. Phương thức tuyển sinh:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do BGD&ĐT tổ

chức:
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- Trường dự kiến dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức dựa vào kết
quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Trường thực hiện xét tuyển theo quy định của BGD&ĐT. Đối với các
ngành có môn năng khiếu, nhà trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa theo
kết quả kỳ thi THPT quốc gia và môn năng khiếu xét theo kết quả của thí sinh
thi tại các trường có tổ chức thi môn năng khiếu.

2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (theo học bạ) THPT:
- Trường dự kiến dành 70% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức dựa trên

điểm tổng kết trên học bạ THPT.
III. Học phí (dự kiến)
- Ngành Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp: 1 300 000đ/1 tháng
- Các ngành còn lại thu học phí theo số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký,

khoảng 1 100 000đ/1tháng
IV. Ký túc xá: 200 chỗ.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại
học: 599

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Tin học, Tiếng Anh *

Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học D420201

Điều dưỡng D720501

Toán, Vật lí, Tiếng Anh*
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh*

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Thiết kế nội thất D210405

Toán học, Ngữ văn, Vẽ mỹ
thuật

Ngữ văn, Vẽ NT 1, Vẽ NT 2
Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh*
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh*

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 70

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

35

Điều dưỡng C720501

Toán, Vật lí, Tiếng Anh*
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh*

35

103. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN (MÃ TRƯỜNG: KGH)
Địa chỉ: Cổng 3 đường Biệt Thự, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 069 697 941. Website: http://www.tsqkq.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT

quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định
của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí
phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc;
* Đại học quân sự:
Thí sinh xét tuyển hệ đại học quân sự ngành Sĩ quan CHTM Không quân,

chuyên ngành: Đào tạo Phi công quân sự: Chỉ tuyển thí sinh Nam trong cả nước
đã qua khám tuyển sức khoẻ, do Viện Y học Phòng không - Không quân, Quân
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chủng Phòng không - Không quân tổ chức theo khu vực trong cả nước, đã kết
luận đủ tiêu chuẩn vào đào tạo Phi công quân sự.

* Cao đẳng quân sự:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển như

tuyển sinh đại học quân sự, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng
(thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã,
thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung
đoàn và tương đương).

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP
nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ
tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo đại học
quân sự 60

Sĩ quan chỉ huy tham mưu
Không quân D860202 Toán, Vật lí, Hóa học 60

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú phía Bắc 45

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú phía Nam 15

Các ngành đào tạo cao đẳng
quân sự 120

Kỹ thuật Hàng không C520120 Toán, Vật lí, Hóa học 120
- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú phía Bắc 60

- Thí sinh có hộ khẩu thường
trú phía Nam 60


