
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯƠNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2021 

1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học  

1.1. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh tốt nghiệp đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập 
theo quy định hiện hành. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 

Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 03 phương thức sau: 

- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ THPT). 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 do các Đại 
học hoặc trường Đại học (đã đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục) tổ chức.  

- Phương thức 4:  Thi đánh giá năng lực do trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức 
tuyển sinh và trình độ đào tạo 

STT Ngành học Mã ngành 

Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển 

Tổng 

Theo 
xét KQ 

thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức 
khác 

Tổ 
hợp 

1 

Tổ 
hợp 

2 

Tổ 
hợp 

3 

Tổ 
hợp 

4 

1.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 175 52 123 D01 D14 D15 D66 

1.2 
Quan hệ công 
chúng 

7320108 40 12 28 C00 D01 D14 D15 

1.3 
Quản trị kinh 
doanh 

7340101 440 132 308 A00 A01 C04 D01 

1.4 Marketing 7340115 65 20 45 A00 A01 C04 D01 
1.5 Bất động sản 7340116 20 6 14 A00 B00 C05 C08 

1.6 
Kinh doanh quốc 
tế 

7340120 65 20 45 A00 A01 C04 D01 

1.7 
Tài chính - Ngân 
hàng 

7340201 150 45 105 A00 A01 C04 D01 

1.8 Kế toán 7340301 175 52 123 A00 A01 C04 D01 
1.9 Luật 7380101 145 43 102 C00 D01 D14 D15 
1.10 Luật kinh tế 7380107 100 30 70 C00 D01 D14 D15 

1.11 
Công nghệ thông 
tin 

7480201 280 84 196 A00 A01 A02 D07 

1.12 
Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 

7510205 550 165 385 A00 A01 A02 D07 
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STT Ngành học Mã ngành 

Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển 

Tổng 

Theo 
xét KQ 

thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức 
khác 

Tổ 
hợp 

1 

Tổ 
hợp 

2 

Tổ 
hợp 

3 

Tổ 
hợp 

4 

1.13 
Công nghệ kỹ 
thuật hóa học 

7510401 20 6 14 A00 B00 C08 D07 

1.14 
Kỹ thuật cơ khí 
động lực 

7520116 75 23 52 A00 A01 A02 D07 

1.15 
Kỹ thuật môi 
trường 

7520320 20 6 14 A00 A02 B00 C08 

1.16 
Công nghệ thực 
phẩm 

7540101 110 33 77 A00 A02 B00 D07 

1.17 Kiến trúc 7580101 50 15 35 A00 D01 V00 V01 

1.18 
Kỹ thuật xây 
dựng 

7580201 80 24 56 A00 A01 A02 D07 

1.19 Y khoa 7720101 400 120 280 A02 B00 D07 D08 
1.20 Dược học 7720201 300 90 210 A00 B00 D07 D08 

1.21 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

7720601 220 66 154 A00 B00 D07 D08 

1.22 
Kỹ thuật hình ảnh 
y học 

7720602 70 21 49 A00 B00 D07 D08 

1.23 Quản lý bệnh viện 7720802 40 12 28 B00 B03 C01 C02 

1.24 
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành 

7810103 300 90 210 A00 A01 C00 D01 

1.25 
Quản trị khách 
sạn 

7810201 135 40 95 A00 A01 C00 D01 

1.26 
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn 
uống 

7810202 60 18 42 A00 A01 C00 D01 

1.27 
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường 

7850101 30 9 21 A00 A02 B00 C08 

1.28 Quản lý đất đai 7850103 30 9 21 A00 A02 B00 C08 

1.29 
Quản lý công 
nghệp 

7510601 40 12 28 A00 A01 C00 D01 

1.30 
Khoa học máy 
tính 

7480101 50 15 35 A00 A01 A02 D07 

1.31 
Kỹ thuật phần 
mềm 

7480103 50 15 35 A00 A01 A02 D07 

1.32 Kỹ thuật y sinh 7520212 40 12 28 A00 B00 D07 D08 

1.33 
Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng 

7510605 50 15 35 A00 A01 C00 D01 

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

(a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
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Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT, Hội đồng tuyển 
sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. 

Riêng đối với các ngành sức khỏe, căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ 
GD&ĐT, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tiến hành xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 
vào riêng cho các ngành này (thông báo chi tiết tại website của Trường sau khi Bộ GD&ĐT công 
bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) 

 (b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ THPT). 

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV + điểm ƯT ĐT 

ƯT KV: ưu tiên khu vực 

ƯT ĐT: ưu tiên đối tượng 

ĐTBC: điểm trung bình cộng 

ĐXT: điểm xét tuyển 

- Hình thức 1 (xét tuyển theo điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12): 

+ ĐTBC = (ĐTB lớp 12 môn 1 + ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3) 

+ ĐXT = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:  ĐTBC >= 18.0 

* Đối với ngành Y khoa, Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm 
xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, 
thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở 
lên. 

- Hình thức 2 (xét tuyển theo điểm TB lớp 11 và HK1 lớp 12): 

+ ĐTBC = (ĐTB cả năm lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 x 2) 

+ ĐXT = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC >= 18.0 

* Đối với ngành Y khoa, Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm 
xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên; Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh 
phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. 

- Hình thức 3 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12):  

+ ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12 

+ ĐXT = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC >= 6.0 

* Đối với ngành Y khoa, Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm 
xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên; Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh 
phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. 

- Hình thức 4 (xét tuyển theo điểm TB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12): 

+ ĐTBC = (ĐTB cả năm lớp 10 + ĐTB cả năm lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) 

+ ĐXT = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC >= 18.0  
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* Đối với ngành Y khoa, Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm 
xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên; Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh 
phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. 

(c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 do các Đại học 
hoặc trường Đại học (đã đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục) tổ chức. 

- Điều kiện xét tuyển:  

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do các 
Đại học hoặc trường Đại học (đã đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục) tổ chức. 

+ Đối với ngành Y khoa, Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm 
xét tốt nghiệp THPT 6.5 trở lên; Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh 
phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.5 trở lên. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực do các Đại 
học hoặc trường Đại học (đã đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục) tổ chức, Hội đồng tuyển sinh 
nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. (thông báo chi tiết tại website của 
Trường sau khi có kết quả thi tuyển) 

(d) Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại học 
Nam Cần Thơ tổ chức. 

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do các 
Đại học hoặc trường Đại học (đã đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục) tổ chức. 

+ Đối với ngành Y khoa, Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm 
xét tốt nghiệp THPT 6.5 trở lên; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, thí 
sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.5 
trở lên. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi kỳ thi riêng do Trường Đại học 
Nam Cần Thơ tổ chức, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng 
đầu vào. (thông báo chi tiết tại website của Trường sau khi có kết quả thi tuyển) 

- Dự kiến ngày thi: 28-29/08/2021 

+ Môn thi: Thí sinh thi 3 môn, gồm: Hai môn bắt buộc (toán học, tư duy logic) và 1 môn 
tự chọn (chọn 1 trong 4 môn: lý, hóa, sinh, tiếng Anh). 

+ Nội dung kiến thức nói trên nằm trong chương trình THPT và tập trung chủ yếu vào 
chương trình lớp 12. Tất cả bài thi dưới hình thức thi trắc nghiệm bằng tiếng Việt (trừ 
bài thi tiếng Anh) 

Bài thi 
Thời gian thi 

(phút) 
Số câu hỏi 

Toán 75 50 
Tư duy Logic 60 30 
Vật lý 90 50 
Hóa học 90 60 
Sinh học 90 70 
Tiếng Anh 90 70 
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+ Các loại năng lực của thí sinh được đánh giá qua bài thi: Năng lực ghi nhớ và vận 
dụng kiến thức; Năng lực tính toán - giải quyết vấn đề; Tư duy logic; Kiến thức tự nhiên, 
năng lực suy luận tổng hợp sáng tạo hoặc kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Anh (được đánh giá 
qua môn thi tự chọn) 

 STT Mục tiêu đánh giá của câu hỏi 
Độ khó của câu 

hỏi 
% số câu hỏi 
trong đề thi 

1 
Năng lực ghi nhớ và vận dụng 
kiến thức 

Dễ 50% 

2 Năng lực suy luận tổng hợp Trung bình 20% 

3 
Năng lực tính toán và suy luận 
phức tạp 

Tương đối khó 15% 

4 Năng lực suy luận và tổng hợp Khó 10% 

5 
Năng lực tổng hợp ở mức độ 
cao và tính sáng tạo 

Rất khó 05% 

 Tổng cộng   100% 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, 
mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện 
phụ sử dụng trong xét tuyển... 

- Mã trường: DNC 

- Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không quy định 

- Các điều kiện phụ dùng để xét tuyển: không áp dụng tiêu chí phụ 

STT Các ngành bậc Đại học 
Mã 

ngành 

Tổ hợp xét tuyển 

Xét tuyển theo kết quả 
thi THPT 

Xét tuyển theo học bạ 

1  Y khoa 7720101 

A02 (Toán, Lý, Sinh) 
B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 
D08 (Toán, Sinh, Anh) 

Toán, Lý, Sinh 
Toán, Hóa, Sinh 
Toán, Hóa, Anh 
Toán, Sinh, Anh 

2  Dược học 7720201 A00 (Toán, Lý, Hóa) 
B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 
 D08 (Toán, Sinh, Anh) 

Toán, Lý, Hóa 
Toán, Hóa, Sinh 
Toán, Hóa, Anh 
Toán, Sinh, Anh 

3  Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 

4  Kỹ thuật Xét nghiệm y học 7720601 

5  Quản lý bệnh viện 7720802 

 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
B03 (Toán – Sinh – Văn) 
C01 (Văn – Toán – Lý) 

C02 (Văn – Toán – Hóa) 

Toán, Hóa, Sinh 
Toán, Sinh, Công nghệ 

Văn, Toán, GDCD 
Văn, Toán, Tin 

6  Kỹ thuật y sinh 7520212 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 
A02 (Toán, Lý, Sinh) 

Toán, Lý, Sinh 
Toán, Hóa, Sinh 
Toán, Lý, Anh 
Toán, Lý, Sinh 

7  Kế toán 7340301 A00 (Toán, Lý, Hóa) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 

Toán, Lý, GDCD 
Toán, GDCD, Sinh 8  Tài chính – Ngân hàng 7340201 



6 
 

STT Các ngành bậc Đại học 
Mã 

ngành 

Tổ hợp xét tuyển 

Xét tuyển theo kết quả 
thi THPT 

Xét tuyển theo học bạ 

9  Quản trị kinh doanh 7340101 C04 (Toán, Văn, Địa) 
D01 (Văn, Toán, Anh 

Toán, Công nghệ, Tin 

Toán, Anh, Tin 
10  Kinh doanh quốc tế 7340120 

11  Marketing 7340115 

12  Bất động sản 7340116 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 

 C05 (Văn, Lý, Hóa) 

 C08 (Văn, Hóa, Sinh) 

Toán, Lý, GDCD 
 Toán, GDCD, Sinh 

 Toán, Công nghệ, Tin 
 Toán, Anh, Tin 

13  Luật kinh tế 7380107 C00 (Văn, Sử, Địa) 
 D01 (Văn, Toán, Anh) 
 D14 (Văn, Sử, Anh) 
 D15 (Văn, Địa, Anh) 

 Văn, Sử, Địa 
 Văn, Sử, Anh 

Văn, Sử, Công nghệ 

 Văn, Địa, Anh 

14  Luật 7380101 

15  Quan hệ công chúng 7320108 

16  Kỹ thuật xây dựng 7580201 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 
A02 (Toán, Lý, Sinh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 

Toán, Lý, Hóa 
 Toán, Lý, Công nghệ 

 Toán, Lý, Tin 
 Toán, Công nghệ, Tin 

17  Công nghệ thông tin 7480201 

18  Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 

19  Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 

20  Khoa học máy tính 7480101 

21  Kỹ thuật phần mềm 7480103 

22  
Logistics và quản lý chuỗi 
cung ứng 

7510605 
A00 (Toán, Lý, Hóa) 
A01 (Toán, Lý, Anh) 

D01 (Văn, Toán, Anh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 

Toán, Lý, Hóa 
 Toán, Lý, Anh 

 Toán, Văn, Anh 
 Toán, GDCD, Anh 23  Quản lý công nghiệp 7510601 

24  Kiến trúc* 7580101 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
 D01 (Văn, Toán, Anh) 

 V00 (Toán, Lý, Vẽ MT) 
V01 (Toán, Văn, Vẽ MT) 

Toán, Lý, Hóa 
 Toán, Lý, Công nghệ 

 Toán, Lý, Tin 
Toán, Công nghệ, Tin 

25  Công nghệ thực phẩm 7540101 

 A00 (Toán, Lý, Hóa) 
 A02 (Toán, Lý, Sinh) 
 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
 D07 (Toán, Hóa, Anh) 

Toán, Hóa, Sinh 
 Toán, Lý, Sinh 

Toán, Hóa, Công nghệ 
Toán, Hóa, Tin 

26  Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 

A00 (Toán, Lý, Hóa) 
 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 
C08 (Văn, Hóa, Sinh) 

Toán, Hóa, Sinh 
 Toán, Lý, Sinh 

Toán, Hóa, Công nghệ 
Toán, Hóa, Tin 

27  Quản lý đất đai 7850103 A00 (Toán, Lý, Hóa) 
 A02 (Toán, Lý, Sinh) 
 B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
 C08 (Văn, Hóa, Sinh) 

Toán, Lý, Hóa 
Toán, Hóa, Sinh 

Toán, Công nghệ, Tin 
Toán, Anh, Tin 

28  
Quản lý tài nguyên và môi 
trường 

7850101 

29  Kỹ thuật môi trường 7520320 

30  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành 

7810103  A00 (Toán, Lý, Hóa) 
 A01 (Toán, Lý, Anh) 
 C00 (Văn, Sử, Địa) 

 D01 (Văn, Toán, Anh) 

Toán, Lý, GDCD 
 Toán, GDCD, Sinh 

 Toán, Sử, Công nghệ 
Toán, Anh, Tin 

31  Quản trị khách sạn 7810201 

32  
Quản trị nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống 

7810202 

33  Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 (Văn, Toán, Anh) 
Văn, Toán, Anh 
 Văn, Sử, Anh 
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STT Các ngành bậc Đại học 
Mã 

ngành 

Tổ hợp xét tuyển 

Xét tuyển theo kết quả 
thi THPT 

Xét tuyển theo học bạ 

 D14 (Văn, Sử, Anh) 
 D15 (Văn, Địa, Anh) 

 D66 (Văn, GDCD, Anh) 

Văn, Địa, Anh 

 Văn, GDCD, Anh 

* Lưu ý: Riêng đối với ngành Kiến trúc có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ, 
thí sinh có thể lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét 
tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo... 

Thời gian xét tuyển (dự kiến) 

Đợt xét 
tuyển 

Thời gian nhận hồ sơ 
(từ ngày – đến ngày) 

Phương thức xét tuyển 

Đợt 1 01/04/2021 - 15/07/2021 Theo phương thức (2) 

Đợt 2 16/07/2021 - 15/08/2021 Theo phương thức (1), (2), (3), (4) 

Đợt 3 16/08/2021 - 15/09/2021 Theo phương thức (1), (2), (3), (4) 

Đợt 4 16/09/2021 - 15/10/2021 Theo phương thức (1), (2), (3), (4) 

Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực 
tiếp tại trường. 

- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An 
Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923.798222 – 798668. 

- Gửi qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường (tính theo dấu bưu điện). 

- Đăng ký xét tuyển online tại địa chỉ website: www.nctu.edu.vn  
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2. Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học  

Thí sinh tốt nghiệp đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập 
theo quy định hiện hành. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 

Tuyển sinh trình độ đại học hệ VLVH theo 02 phương thức: 

- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT. 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức 
tuyển sinh và trình độ đào tạo 

TT Tên ngành Mã ngành 
Chỉ tiêu 

(dự 
kiến) 

Số QĐ 
đào 
tạo 

VLVH 

Ngày 
tháng 

năm ban 
hành QĐ 

CQ có thẩm 
quyền cho 
phép hoặc 
trường tự 
chủ QĐ 

Năm bắt 
đầu đào 

tạo 

1 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

7720601-01 50     

2 
Kỹ thuật hình ảnh 
y học 

7720602-01 50     

3 Luật  7380101-01 50     

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương; Có hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo các thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học tại Trường 
ĐH Nam Cần Thơ; Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

(a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT, Hội đồng 
tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Riêng đối với các ngành 
sức khỏe, căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT, Hội đồng tuyển sinh nhà 
trường sẽ tiến hành xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng cho các ngành này 

(b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ THPT). 

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV + điểm ƯT ĐT 

- Hình thức 1 (xét tuyển theo điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12): 

+ ĐTBC = (ĐTB lớp 12 môn 1 + ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3) 

+ ĐXT = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC >= 18.0 

* Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh phải có học 
lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. 

- Hình thức 2 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12):  

+ ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12 

+ ĐXT = ĐTB + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ĐTB tối thiểu): ĐTB từ 6.0 trở lên. 
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* Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh phải có học 
lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

- Mã trường: DNC 

- Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không quy định 

- Các điều kiện phụ dùng để xét tuyển: không áp dụng tiêu chí phụ 

STT Các ngành bậc Đại học Mã ngành 

Tổ hợp xét tuyển 

Xét tuyển theo kết quả 
thi THPT 

Xét tuyển theo học bạ 

1. 
 

Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 
A00 (Toán, Lý, Hóa) 

B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
D07 (Toán, Hóa, Anh) 
 D08 (Toán, Sinh, Anh) 

Toán, Lý, Hóa 
Toán, Hóa, Sinh 
Toán, Hóa, Anh 
Toán, Sinh, Anh 

2. 
 

Kỹ thuật Xét nghiệm y 
học 

7720601 

3. 
 

Luật 7380101 

C00 (Văn, Sử, Địa) 
 D01 (Văn, Toán, Anh) 
 D14 (Văn, Sử, Anh) 
 D15 (Văn, Địa, Anh) 

 Văn, Sử, Địa 
 Văn, Sử, Anh 

Văn, Sử, Công nghệ 
 Văn, Địa, Anh 
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3. Tuyển sinh liên thông trình độ đại học 

3.1. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh:  

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và tốt nghiệp Cao đẳng ngành 
Dược học.  

- Tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

3.2. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 

a. Phương án 1: Xét tuyển theo kết quả học tập hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. 
Điểm xét tuyển = Điểm trung bình (ĐTB) môn Toán + ĐTB môn Hóa + ĐTB môn 
Sinh + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) 
Trong đó, ĐTB các môn là điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 được ghi trong 
học bạ THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn. Nếu cùng điểm xét tuyển 
thì ưu tiên chọn thí sinh có điểm môn Hóa cao, tiếp theo là môn Sinh. 

b. Phương án 2: Xét tuyển kết hợp theo kết quả học tập bậc THPT và Cao đẳng. 
Điểm xét tuyển = Điểm trung bình lớp 12 THPT môn Toán/Hóa/Sinh + Điểm môn cơ 
sở Hóa phân tích + Điểm môn chuyên ngành Hóa dược/Dược lý/Bào chế/Kiểm 
nghiệm + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) 
Điểm các môn được ghi trong học bạ THPT và bảng điểm quá trình học tập Cao đẳng. 
Nếu cùng điểm xét tuyển thì ưu tiên chọn thí sinh có điểm môn Hóa cao, tiếp theo là 
Hóa phân tích, tiếp theo là Hóa dược. 

c. Phương án 3: Thi tuyển sinh liên thông riêng (Toán; Hóa phân tích; Hóa dược-
Dược lý). 
Chỉ tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông riêng cho thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng và 
có “Chứng chỉ hành nghề” đăng ký dự thi. 

3.3. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức 
tuyển sinh và trình độ đào tạo 

STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Mã ngành Ngành học 

Chỉ 
tiêu  

Số QĐ đào 
tạo LT 

Ngày tháng 
năm ban 
hành QĐ 

Cơ quan 
có thẩm 

quyền cho 
phép hoặc 
trường tự 
chủ QĐ 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo 

1  
Trình 
độ đại 
học 

7720201 
Dược 

học (LC) 
150 

5610/QĐ-
BGDĐT 

28/11/2014 BGDĐT 2014 

3.4 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của liên thông chính quy ngành Dược học 

a. Trường hợp Xét tuyển (theo kết quả học tập THPT/điểm thi tốt nghiệp THPT/kết quả học tập 
Cao đẳng) thì thí sinh phải đạt một trong các tiêu chí của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 
như sau: 

+ Học lực lớp 12 đạt loại GIỎI; 
+ Điểm trung bình các môn văn hóa THPT đạt từ 8.0 trở lên; 
+ Tốt nghiệp THPT loại GIỎI; 
+ Có học lực lớp 12 đạt loại KHÁ và có 03 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên 

môn đào tạo 
+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại GIỎI; 
+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại KHÁ và có 03 năm kinh nghiệm công tác đúng 

với chuyên môn đào tạo; 
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b. Trường hợp Thi tuyển sinh liên thông riêng:  
+ Thí sinh có điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10. 

3.5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:  

- Mã trường: DNC 

- Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không quy định 

- Các điều kiện phụ dùng để xét tuyển: không áp dụng tiêu chí phụ 

3.6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét 
tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo... 

Thời gian: Thống nhất thực hiện theo hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, 
tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Lịch cụ thể sẽ căn cứ vào thông báo tuyển 
sinh và số lượng thí sinh đăng ký. 

Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển: 

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực 
tiếp tại trường. 

- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An 
Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923.79.88.79. 

- Gửi qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường (tính theo dấu bưu điện). 

- Đăng ký xét tuyển online tại địa chỉ website: www.nctu.edu.vn  

3.7. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển: Theo thông báo tuyển sinh tại thời điểm tuyển sinh. 

3.8. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

STT Nhóm ngành Học phí/ Tín chỉ 
Lộ trình tăng học phí từng 

năm 

1 VI 900.000 – 1.100.000 3 – 5% 
 

3.9. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

STT Tiêu đề Nội dung 

1 Tuyển sinh bổ sung Thông báo chi tiết tại website: www.nctu.edu.vn 

 
 


