
Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ THPT). 

- Hình thức 1: (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12): 

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

                        +  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐTBC từ 18.0 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) 

                        +  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐTBC từ 18.0 trở lên. 

-  Hình thức 3 (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) 

                        +  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐTBC từ 18.0 trở lên. 

-  Hình thức 4 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12): 

                        +  ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12 

                       +  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐTBC từ 6.0 trở lên. 

  * Đối với ngành Y khoa, Dược học, Y học cổ truyền 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. 

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

            Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi THPT năm 2022, 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 được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 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) 

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 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 2022 do các Đại học hoặc trường Đại học (đã đạt Kiểm định Chất lượng 
Giáo dục) tổ chức. 

             -  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực 
năm 2022 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) 



 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại đây) 

- Bản sao có chứng thực sao y: 

          + Học bạ THPT 

          + Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT) 

          + CMND/CCCD 

          + Bản chính giấy chứng nhận kết quả Thi THPT. 

 

https://nctu.edu.vn/uploads/admissions/2021_02/phieu_dang_ky_2021X7.pdf

