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1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); hoặc
- Thí sinh đang học các trường THPT Việt Nam hoặc quốc tế sẽ tốt nghiệp
THPT trong năm tuyển sinh.
- Đáp ứng các yêu cầu về tuyển sinh bậc đại học của VGU và Bộ Giáo dục và
Đào tạo (MoET).

2. Các ngành đào tạo bậc đại học

STT Mã ngành Ngành học Học phí / 1 học
kỳ Chỉ tiêu

1 7340101 Quản trị kinh doanh
(BBA) 41.800.000 80

2 7340202 Tài chính và kế toán
(BFA) 41.800.000 60

3 7480101 Khoa học máy tính
(CSE) 39.200.000 120



4 7520103 Kỹ thuật cơ khí (MEN) 39.200.000 80

5 7520208 Kỹ thuật điện và máy
tính (ECE) 39.200.000 90

6 7580101 Kiến trúc (ARC) 39.200.000 50

7 7580201 Kỹ thuật xây dựng
(BCE) 39.200.000 20

8 7520320 Kỹ thuật môi trường
(EPE) 39.200.000 20

3. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh kết hợp thi tuyển và xét tuyển theo các
phương thức:
Phương thức 1 - TestAS: trường tổ chức thi tuyển đầu vào bằng bài thi
TestAS. (Thí sinh có thể nộp chứng chỉ TestAS phù hợp với ngành đào tạo để
thay thế cho bài thi đầu vào của Trường.)
Phương thức 2 – Xét học bạ THPT: xét tuyển dựa trên kết quả học tập của
bậc THPT đối với các thí sinh sẽ tốt nghiệp các trường THPT của Việt Nam
trong năm tuyển sinh.
Phương thức 3 - Xét tuyển thẳng: đối với thí sinh có thành tích học tập xuất
sắc, bao gồm các thí sinh đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi bậc THPT cấp
tỉnh/thành phố, cấp quốc gia hoặc thành viên đội tuyển trong các cuộc thi học
sinh giỏi quốc tế.
Phương thức 4 - Chứng chỉ THPT quốc tế: xét tuyển đối với các thí sinh có
bằng/chứng chỉ tốt nghiệp THPT quốc tế (IBD, AS/A-Level, IGCSE, WACE...)
hoặc chứng chỉ của các bài thi năng lực quốc tế (SAT, TestAS...).
Phương thức 5 – Kết quả thi tốt nghiệp THPT: xét tuyển dựa trên kết quả
thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thí sinh được phép tham gia nhiều phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân
theo các mốc thời gian tuyển sinh và nhập học được quy định cho mỗi đợt
tuyển sinh, kết quả trúng tuyển và học bổng cho từng phương thức được xác
định độc lập với nhau. Thí sinh đã nhập học sẽ không được tiếp tục xét tuyển
theo phương thức khác.



4. Yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào
● Đối với tất cả các phương thức tuyển sinh, thí sinh phải thỏa mãn một

trong các yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào sau đây:
● Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ít nhất tương đương IELTS học thuật

5.0 (hoặc TOEFL iBT 42) còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ; hoặc
● Đạt ít nhất 71 điểm trong bài thi onSET; hoặc
● Điểm trung bình môn tiếng Anh trong 3 năm THPT (lớp 10, 11 và học kỳ

1 của lớp 12) đạt ít nhất 7,5 (thang điểm 10). Điều kiện này chỉ áp dụng
cho Phương thức 2 - Xét học bạ THPT; hoặc

● Đạt ít nhất 7,5 điểm (thang điểm 10) môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt
nghiệp THPT trong năm tuyển sinh (chỉ áp dụng cho Phương thức 5 -
Kết quả thi tốt nghiệp THPT)

● Miễn yêu cầu tiếng Anh đầu vào đối với thí sinh quốc tế đến từ các
quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức (theo danh mục
do VGU quy định) hoặc thí sinh tốt nghiệp các chương trình THPT quốc
tế giảng dạy và thi bằng tiếng Anh.

5. Tổ chức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển
Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển: thí sinh đăng ký trực tuyến
tại địa chỉ https://apply.vgu.edu.vn
Phương thức 1: Thi tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực TestAS
Thời gian đăng ký dự thi: đến ngày 02/05/2022
Lịch thi: 14 và 15/05/2021
Các môn thi
a) Bài thi TestAS bao gồm 02 bài thi thành phần: bài thi kiến thức cơ bản
(Core Test) và bài thi kiến thức khối chuyên ngành (Subject - Specific Test).
Bài thi kiến thức cơ bản áp dụng cho tất cả các ngành. Bài thi khối kiến thức
chuyên ngành phân biệt theo ngành như sau:

- Đối với ngành Khoa học máy tính (CSE): bài thi về Toán học, Khoa học
máy tính và Khoa học tự nhiên;

- Đối với các ngành Kỹ thuật điện và máy tính (ECE), Kỹ thuật cơ khí
(MEN), Kiến trúc (ARC), Kỹ thuật xây dựng (BCE), Kỹ thuật môi trường
(EPE): bài thi về Kỹ thuật;

- Đối với các ngành Tài chính - Kế toán (BFA) và Quản trị kinh doanh
(BBA): bài thi về Kinh tế.

- Bài thi kiến thức khối chuyên ngành chỉ có giá trị xét tuyển vào các
ngành đào tạo tương ứng.



b) Bài thi tiếng Anh "onSet" (40 phút): áp dụng đối với thí sinh chưa thỏa mãn
các yêu cầu khác về tiếng Anh đầu vào.
Điều kiện được xét trúng tuyển
Thí sinh được xét trúng tuyển khi đáp ứng toàn bộ các điều kiện sau:

- Thỏa mãn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào của VGU (quy định
tại mục Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào);

- Cả hai bài thi thành phần đạt từ 90 điểm trở lên;
- Có kết quả tổng hợp lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển. Kết quả tổng

hợp được tính toán theo tỉ lệ: bài thi kiến thức cơ bản chiếm 40%; bài
thi kiến thức khối chuyên ngành chiếm 60%.

- Điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định căn cứ trên số
lượng thí sinh đáp ứng các yêu cầu và chỉ tiêu mỗi ngành. Điểm trúng
tuyển không thấp hơn ngưỡng điểm sàn 90 điểm.

Lệ phí thi
Bài thi TestAS: 1.500.000 VNĐ
Bài thi onSet: 250.000 VNĐ
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ/bảng điểm bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và
học kỳ 1 lớp 12)
Thời gian đăng ký xét tuyển: đến ngày 31/05/2022
Điều kiện xét trúng tuyển
Thí sinh được xét trúng tuyển khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam trong năm tuyển sinh;
- Thỏa mãn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào của VGU (xem mục

4);
- Điểm trung bình các môn (điểm tổng kết) của năm lớp 10, lớp 11 và học

kỳ 1 lớp 12 đều phải đạt ít nhất 7.0;
- Tổng điểm trung bình theo trọng số của 6 môn học Toán, Vật lý, Hóa

học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (theo học bạ lớp 10, lớp 11 và học
kỳ 1 lớp 12) đạt ít nhất 7.5;

- Thí sinh được xếp hạng từ cao đến thấp theo tổng điểm trung bình của
6 môn học nêu trên. Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điểm trúng
tuyển theo tổng điểm trung bình và theo chỉ tiêu mỗi ngành đào tạo.
Nếu số lượng thí sinh có đủ điều kiện trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu
tuyển sinh và các thí sinh xếp hạng sau cùng trong danh sách trúng
tuyển có kết quả tổng hợp bằng nhau, những thí sinh có điểm tiếng Anh
cao hơn sẽ được gọi trúng tuyển.



Tổng điểm trung bình được tính từ điểm trung bình 6 môn Toán (M), Vật lý
(P), Hóa học (C), Sinh học (B), Ngữ văn (L) và Ngoại ngữ (E) trong 3 năm
THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)  như sau:
Đối với các ngành CSE, ECE, MEN, BCE, EPE và ARC:
Tổng điểm trung bình = 0,75*(M10 + M11 + M12 + P10 + P11 + P12 + E10 +
E11 + E12)/9 + 0,25*(C10 + C11 + C12 + B10 + B11 + B12 + L10 + L11 +
L12)/9
Đối với các ngành BFA và BBA:
Tổng điểm trung bình = 0,667*(M10 + M11 + M12 + E10 + E11 + E12)/6 +
0,333*(P10 + P11 + P12 + C10 + C11 + C12 + B10 + B11 + B12 + L10 + L11 +
L12)/12
Điểm cộng: Thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/quốc gia (Giải Nhất, Nhì,
Ba) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh,
tiếng Pháp) và Tin học được cộng thêm 0,5 điểm vào tổng điểm trung bình.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh có thành tích học tập
đặc biệt
Thời gian đăng ký xét tuyển: đến ngày 15/09/2022
Thí sinh được xét tuyển thẳng nếu đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào và
một trong các điều kiện sau:
a) Thành viên đội tuyển Olympic Việt Nam tham gia các kỳ thi Olympic quốc
tế các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học hoặc đạt giải nhất, nhì, ba
trong kỳ thi Olympic Châu Á Thái Bình Dương môn Toán học, Vật lý, Tin học.
b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
bậc THPT cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh/ thành phố các môn phù hợp với ngành
đào tạo:

- Đối với ngành CSE, ECE, MEN, BCE, EPE và ARC: chấp nhận các
môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học.

- Đối với ngành BFA và BBA: chấp nhận các môn Toán học, Vật lý, Hóa
học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Ngữ văn.

c) Thành viên đội tuyển quốc gia tham dự Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế
(ISEF) hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
Kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải phải phù hợp với các ngành
đào tạo của trường.
Thời gian có hiệu lực của chứng nhận giải thưởng hay minh chứng tham gia
các cuộc thi nêu trên được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT của thí sinh.



Phương thức 4: Xét tuyển đối với thí sinh có văn bằng/chứng chỉ tốt
nghiệp THPT quốc tế hoặc bài thi năng lực quốc tế
Thời gian đăng ký xét tuyển: đến ngày 15/09/2022
Thí sinh được xét tuyển thẳng nếu đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào và có
các văn bằng/chứng chỉ tốt nghiệp THPT quốc tế được công nhận (danh mục
do VGU quy định) hoặc bài thi năng lực quốc tế.
Điểm trúng tuyển và yêu cầu về môn chuyên ngành đối với từng chứng chỉ
được quy định như sau:

STT Chứng chỉ/ Tổ chức cấp Điểm trúng
tuyển

Yêu cầu
môn

chuyên
ngành

Ghi chú

1 SAT (Scholastic Assessment
Test)/ College Board 1150

Điểm trúng tuyển
được tính dựa vào

tổng điểm

2 IBD (International Baccalaureate
Diploma)/ IB Organization 28

Điểm trúng tuyển
được tính dựa vào
điểm tổng 6 môn.

3
AS/A-Level (International

Advanced Levels)/ Cambridge;
Pearson Edexcel

3 môn
A-Level với
điểm trung

bình từ 70%
(2 môn

AS-Level
tương đương

1 môn
A-Level)

Các ngành
khối kỹ thuật
(CSE, ECE,
MEN,EPE,
BCE, ARC):
Toán học và

ít nhất 01
môn khoa

học.
Các ngành
khối kinh tế
(BBA, BFA):
Toán học và

ít nhất 01
môn khoa
học hoặc

Thang điểm:
A*: 90-100
A: 80-89
B: 70-79
C: 60-69
D: 50-59
E: 40-49

4

IGCSE (International General
Certificate of Secondary

Education) và
A-Level/Cambridge; Pearson

Edexcel

3 môn IGCSE
và 2 môn

A-Level với
điểm trung

bình từ 70%



khoa học xã
hội.

5

WACE (Western Australian
Certificate of

Education)/Western Australia
School Curriculum and

Standards Authority

ATAR với 3
môn có điểm
trung bình kết
hợp từ 70%

ATAR: Chuẩn xét
tuyển đại học Úc

6 TestAS (Test for Academic
Studies)/ TestDaF Institute

Kết quả tổng
hợp từ 90

điểm trở lên,
không có bài

thi thành
phần nào

dưới 90 điểm.

7 Bằng tốt nghiệp THPT quốc tế
được công nhận

Điểm trung
bình (GPA)

bằng tốt
nghiệp THPT

từ 70%

Thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp (GPA) dưới 70% nhưng có thứ hạng tốt
nghiệp cao trong lớp có thể được xem xét trúng tuyển bởi Hội đồng tuyển sinh
theo từng trường hợp cụ thể.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Thời gian đăng ký xét tuyển: cập nhật sau theo quy định của Bộ GDĐT

Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho các ngành học cụ thể như sau:



Ngành đào tạo Các tổ hợp xét tuyển

Quản trị kinh doanh (BBA)
Tài chính - Kế toán (BFA)

D01 (Toán, Văn, Anh)
D03 (Toán, Văn, Pháp)
D05 (Toán, Văn, Đức)
A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)

Khoa học máy tính (CSE)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)

Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)
Kỹ thuật xây dựng (BCE)

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

D07 (Toán, Hóa, Anh)

Kiến trúc (ARC)

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

V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật)
V02 (Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật)

Kỹ thuật môi trường (EPE)

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

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

Điều kiện xét trúng tuyển

Thí sinh được xét trúng tuyển khi đáp ứng được các điều kiện sau:
- Có tổng điểm ba (03) môn thi (không nhân hệ số) theo khối xét tuyển,

bao gồm cả điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT lớn hơn hoặc
bằng mức điểm trúng tuyển của VGU theo ngành đào tạo;

- Thí sinh được xếp hạng từ cao đến thấp theo điểm của các tổ hợp xét
tuyển, không phân biệt giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một
ngành. Nếu số lượng thí sinh có đủ điều kiện trúng tuyển nhiều hơn chỉ
tiêu tuyển sinh và các thí sinh xếp hạng sau cùng trong danh sách trúng
tuyển có kết quả tổng hợp bằng nhau, những thí sinh có điểm tiếng Anh
cao hơn sẽ được gọi trúng tuyển. Nếu lần xếp hạng cuối này vẫn chưa
đưa ra được kết quả, Hội đồng tuyển sinh sẽ ra quyết định đối với từng
trường hợp cụ thể;



- Thỏa mãn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào (xem mục 4). Kết
quả miễn thi môn ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp THPT không
được sử dụng trong tính tổng điểm của các tổ hợp xét tuyển tương ứng
(khối A01, D07, D01, D03, D05). Đối với các thí sinh thuộc diện được
miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia, điểm trung bình
môn ngoại ngữ trong 3 năm trung học phổ thông có thể sử dụng trong
việc tính toán tổng điểm của các tổ hợp xét tuyển tương ứng chỉ trong
trường hợp thí sinh đó không dự thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT
quốc gia;

- Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật do các trường đại
học khác tổ chức để xét tuyển theo các tổ hợp môn quy định (V00/V02)


