
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ 

CHÍNH QUY NĂM 2022 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

BUÔN MA THUỘT 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022; 

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, như 

sau: 

1. Ngành tuyển sinh và đào tạo đại học hệ chính quy: 

TT Tên ngành Mã ngành 
Tổ hợp môn 

xét tuyển 

Chỉ tiêu dự 

kiến 

1 Y khoa 7720101 A02; B00; B08 235 

2 Dược học 7720201 A00; B00; D07 220 

3 Điều dưỡng 7720301 A02; B00; B08 70 

4 Y tế công cộng 7720701 A02; B00; B08 25 

2. Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc. 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Thí sinh được lựa chọn 1 hoặc nhiều phương thức sau để 

đăng ký xét tuyển vào BMTU: 

- Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 
- Xét tuyển bằng kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn trong học bạ THPT. 
- Xét tuyển bằng kết hợp điểm thi THPT và điểm kết quả học tập trong học bạ THPT theo tổ 

hợp môn. 
- Xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc gia, ĐH Vùng tổ chức 

năm 2022. 
- Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 
3. Thông tin chi tiết từng phương thức tuyển sinh: 
Thí sinh xem tại Phụ lục hướng dẫn chi tiết kèm theo thông báo tuyển sinh 
theo link sau: tuyensinh.bmtu.edu.vn 
4. Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT 

5. Học phí: Tính theo năm học (02 học kỳ). 

- Y đa khoa: 20.000.000 đồng/học kỳ. 

https://tuyensinh.bmtu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2022-truong-dai-hoc-buon-ma-thuot-94.html


- Dược học: 13.900.000 đồng/học kỳ 

- Điều dưỡng, Y tế Công cộng: 10.000.000 đồng/học kỳ 

* Học phí không tăng trong toàn khóa học. 

6.  Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký xét tuyển (Tải mẫu đăng ký xét tuyển tại đây (Biểu mẫu)) 
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 
- Bản sao Học bạ THPT 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (Đối với Phương thức xét kết hợp Điểm trong 

học bạ  THPT và điểm thi THPT 2022)  
- Bản sao Kết quả thi ĐGNL 2022 (Đối với Phương thức xét điểm kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc 

gia, Đại học Vùng tổ chức năm 2022) 
- Giấy tờ ưu tiên khác nếu có. 
* Chỉ chấp nhận bản sao đã được công chứng trong vòng 6 tháng. 

7.  Địa chỉ liên hệ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Buôn Ma Thuột. 
Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Điện thoại: 0262 398 6688 – 0917 478 639 - 0935 696 689. 
Website: www.bmtu.edu.vn - https://tuyensinh.bmtu.edu.vn/ 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GmA2qttomWVW8dWCobX0371PsLufEDGY
http://www.bmtu.edu.vn/
https://tuyensinh.bmtu.edu.vn/
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