
Đề án tuyển sinh 2022

Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) công bố đề án tuyển sinh dự kiến
2022 với 5 phương thức xét tuyển, chỉ tiêu 1.000 sinh viên. Trong đó,
trường đưa vào 2 phương thức mới gồm sử dụng kết quả kỳ thi Đánh
giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và sử dụng điểm xét tốt
nghiệp THPT năm 2022 (trên Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

Trường tuyển sinh 8 ngành đào tạo với 1.000 chỉ tiêu bậc đại học chính quy.

Để đăng ký xét tuyển vào TBD, thí sinh sinh cần xem “Thông tin xét tuyển”, là
một phiên bản rút gọn của đề án này tại đây. Dưới đây là nội dung chi tiết của
đề án tuyển sinh năm 2022.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam
(theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt
nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng
chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến
thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng
dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã
được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ
THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật
được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự
lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định
cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

PHẠM VI TUYỂN SINH
Tuyển sinh trong cả nước.



PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Sử dụng 5 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT theo kết quả của 05 học kỳ
(cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, và HK 1 lớp 12); Hoặc của cả 03 năm lớp 10,
11, 12; Hoặc của học kỳ 1 năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp tương ứng của
phương thức 2; Hoặc của cả năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp môn tương
ứng của phương thức 2.

Phương thức 2: Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 do Bộ Giáo
dục và Đào tạo chủ trì, theo tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp học bạ THPT và điều kiện riêng của
trường: tốt nghiệp trung cấp trở lên (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa
có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT
theo quy định hiện hành), hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.0,
TOEFL iBT 55, TOEIC 550), hoặc đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ
thi cấp tỉnh trở lên (Học sinh giỏi, Khoa học kỹ thuật, Olympic truyền thống
30 - 4).

Phương thức 4: Sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc
gia TPHCM.

Phương thức 5: Sử dụng điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 (trên Giấy
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).



TRONG NĂM 2022, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH
BẬC ĐẠI HỌC CHO 8 NGÀNH

Mã trường: TBD

STT Mã
ngành

Tên ngành Chỉ tiêu theo phương
thức

Tổ hợp môn xét tuyển

1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 7340301 Kế toán 40 30 10 10 10 A00 A01 A08 A09

2 7340201 Tài chính –
Ngân hàng

40 30 10 10 10 A00 A01 A08 A09

3 7340101 Quản trị
kinh doanh

70 50 10 10 10 A00 A01 A08 A09

4 7480201 Công nghệ
thông tin

40 30 10 10 10 A00 D01
Hoặc
D03
Hoặc
D06

A01
Hoặc
D28
Hoặc
D29

D07
Hoặc
D23
Hoặc
D24

5 7220201 Ngôn ngữ
Anh
*Môn tiếng
Anh nhân
hệ số 2.

40 30 10 10 10 D01 D14 D66 D84

6 7810101 Du lịch 90 70 20 10 10 C00 D01
hoặc
D03

D14 A07

7 7380101 Luật 70 50 10 10 10 C00 D01 C19 C20

8 7310608 Đông
Phương
học

40 30 10 10 10 C00 D01 C19 C20



Trong đó:

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa;

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh;

Tổ hợp A07: Toán, Sử, Địa lý;

Tổ hợp A08: Toán, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân;

Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

Tổ hợp C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân;

Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;

Tổ hợp D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp;

Tổ hợp D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật;

Tổ hợp D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Tiếng Anh;

Tổ hợp D23: Toán, Hóa, Tiếng Nhật;

Tổ hợp D24: Toán, Hóa, Tiếng Pháp;

Tổ hợp D28: Toán, Lý, Tiếng Nhật;

Tổ hợp D29: Toán, Lý, Tiếng Pháp;

Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;



CÁCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 1 và 3 (xét tuyển dựa trên
kết quả học tập hay học bạ):
Xác định điểm:
Phương thức 1. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các cách sau:

● Điểm trung bình cộng của tất cả các môn trong 5 HK (cả năm lớp 10,
lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12);

● Điểm trung bình cộng của tất cả các môn trong 3 năm học lớp 10, lớp
11, và lớp 12;

● Điểm trung bình cộng của tổ hợp 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12
● Điểm trung bình cộng của tổ hợp 3 môn xét tuyển trong cả năm lớp 12.

Phương thức 3. Điểm tính theo 1 trong 3 điều kiện của phương thức 1 đạt từ
6.0 trở lên và đạt 1 trong các yêu cầu của phương thức 3.
Cách tính điểm:
Điểm được tính trung bình cộng với 3 cách thức như sau:
Điểm trung bình cộng 5 HK:

● ĐTB 5 HK = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Học kì 1 lớp 12)/3
● Điểm trung bình cộng 3 năm:
● ĐTB 3N = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Cả năm lớp 12)/3
● Điểm trung bình cộng 3 môn tổ hợp học kỳ 1 năm lớp 12:
● ĐTB TH = (Học kì 1 lớp 12 Môn 1 + Học kỳ 1 lớp 12 Môn 2 + Học kỳ 1

lớp 12 Môn 3)/3
● Điểm trung bình cộng 3 môn tổ hợp cả năm lớp 12:
● ĐTB TH = (Cả năm lớp 12 Môn 1 + Cả năm lớp 12 Môn 2 + Cả năm lớp

12 Môn 3)/3
Điểm xét tuyển:
ĐXT = Điểm trung bình cộng + Điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).
Điểm làm tròn: đến 1 số thập phân.
Ngưỡng tối thiểu để xét tuyển và trúng tuyển: Điểm trung bình xét tuyển (mục
iii) ≥ 6.0
Các chỉ số này phản ánh năng lực của thí sinh và phù hợp với tính đặc thù
của ngành đăng ký xét tuyển.
Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả
thi tốt nghiệp THPT 2022):
Phương thức 2: Xét điểm tổ hợp các môn điều kiện theo ngành trong số các
môn thi tốt nghiệp THPT của thí sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.
Thông tin chung:



● Ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
● Trong trường hợp có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau và cùng đợt

tuyển sinh thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao
hơn.

● Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực áp dụng theo
quy định cập nhật hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

● Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 4 (xét kết quả kỳ thi
đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM):

● Căn cứ phiếu điểm của Đại học Quốc gia TPHCM cấp cho thí sinh.
● Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 5 (xét điểm xét tốt

nghiệp):
● Căn cứ điểm xét tốt nghiệp trên giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

của thí sinh.

ĐIỂM ƯU TIÊN
Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực áp dụng theo
quy định cập nhật hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THỜI GIAN TUYỂN SINH
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
Phương thức 1: xét tuyển học bạ

Đợt 1: 01/03 – 15/04
Đợt 2: 18/04 – 30/06
Đợt 3: 01/07 – 15/07
Đợt 4: 18/07 – 01/08
Đợt 5: 02/08 – 31/08
Đợt 6: 01/09 – 15/09
Đợt 7: 16/09 – 30/09 (nếu còn chỉ tiêu)

Phương thức 2: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Thực hiện quy định theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 3: xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT; có chứng chỉ
tiếng Anh; các giải thưởng theo quy định
Trùng với thời gian phương thức 1 (xét tuyển và nhập học liên tục trong năm
cho đến khi đủ chỉ tiêu của trường).
Phương thức 4: dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học
Quốc gia TPHCM
Dự kiến tháng từ tháng 4/2022.
Phương thức 5: dựa trên điểm xét tốt nghiệp
Dự kiến từ tháng 8/2022.



LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
25.000 đồng/hồ sơ.

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website tuyển sinh của Trường:
https://tbd.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen/
(Riêng xét tuyển đợt 1 phương thức 2 sử dụng kết quả thi tốt nghiệp năm
2022 thực hiện theo quy định của BGD, từ đợt 2 thực hiện trên web trường
như hướng dẫn).
Gửi bưu điện: thí sinh ghi rõ “Hồ sơ đăng ký xét tuyển”
Gửi về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Thái Bình Dương
Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.
Đăng ký trực tiếp tại: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Thái
Bình Dương, G08, Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Zalo: 0886433379
Điện thoại: (0258) 3727 147
Email: tuyensinh@tbd.edu.vn
Hotline tư vấn tuyển sinh: 0258 656 5599; 0258 656 5577

HỌC BỔNG CHO TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
2022
Năm 2022, trường ĐH TBD tiếp tục chính sách học bổng rộng mở cho thí sinh
với 400 suất. Trong đó, có 120 suất học bổng Phát triển Tài năng, 80 suất học
bổng Khuyến học, 200 suất học bổng Vượt khó Covid-19. Tổng giá trị trên 14
tỷ đồng, nhiều suất lên đến 100% giá trị học phí toàn khoá học. Ngoài ra,
trường còn vận động tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp để cung cấp các
loại học bổng cho sinh viên.

Các loại học bổng
● 120 suất Học bổng Phát triển tài năng: Thí sinh có ý chí, năng lực phát

triển bản thân và cộng đồng.
● 80 suất học bổng Khuyến học: Thí sinh có ý chí vươn lên, đam mê học

tập, cải thiện hoàn cảnh.
● 200 suất học bổng Vượt khó Covid-19: Thí sinh có hoàn cảnh khó

khăn, biết phấn đấu, chứng tỏ năng lực học tập, làm chủ tương lai bản
thân. Thí sinh đạt học bổng vượt khó Covid 19 có thể đăng ký chương
trình tạm ứng 10 triệu mua máy tính phục vụ học tập.

● Học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp:
● Vì công lý: Áp dụng cho thí sinh xét tuyển ngành Luật.

https://tbd.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen/


● Theo thỏa thuận doanh nghiệp: Shinhan, Hyundai, v.v.

Điều kiện xét Học bổng tuyển sinh
● Có hạnh kiểm xếp loại tốt.
● Đạt được một trong những điều kiện như sau:
● Điểm trung bình cộng các môn theo cách xác định điểm xét tuyển của

phương thức tuyển sinh (7.0 đối với học bổng Phát triển tài năng và 6.0
với học bổng Khuyến học).

● Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5,5, TOEFL iBT 60, TOEIC 600),
tiếng Hàn (Topik 4) và tiếng Trung (HSK 4).

● Đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi cấp tỉnh trở lên.
● Gia đình thuộc hộ nghèo/ cận nghèo (có xác nhận của địa phương), áp

dụng cho học bổng Khuyến học.
● Đối với học bổng Vượt khó Covid – 19, thí sinh điền đơn đề nghị cung

cấp học bổng theo mẫu của Nhà trường khi làm thủ tục nhập học.
● Thời gian dự tuyển học bổng dự kiến

Đợt 1: Đến hết ngày 15/4/2022 (ngày công bố kết quả dự kiến 19/4/2022)
Đợt 2: Đến hết ngày 16/5/2022 (ngày công bố kết quả dự kiến 20/5/2022)
Đợt 3: Từ ngày 16/5/2022 đến 15/7/2022 (ngày công bố kết quả dự kiến
22/7/2022)
Đợt 4: Từ ngày 18/7/2022 đến 31/8/2022 (ngày công bố kết quả dự kiến
05/9/2022)
Đợt 5: Nếu còn suất
Nộp hồ sơ dự tuyển học bổng 2022
Thí sinh nộp trực tuyến tại: www.tbd.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong
Thí sinh nộp trực tiếp qua đường bưu điện:
Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh & Truyền thông, Trường Đại học Thái Bình
Dương, số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Hotline: (0258) 372 7147


