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THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 

 

Trường Đại học Khánh Hòa thông báo đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển 

sinh, các đợt đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Khánh 

Hòa năm 2022 như sau:  

1. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh  

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

hoặc tương đương và có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học, cao đẳng 

theo quy định tại các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

2. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường sử dụng 04 phương thức tuyển sinh 

gồm:  

- Phương thức 1 (tối đa 2%): Xét tuyển thẳng  

Các đối tượng được quy định theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành. 

- Phương thức 2 (từ 27%): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 

năm 2022  

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp 

môn thi xét tuyển, trong đó các môn thi trong tổ hợp môn thi xét tuyển đều đạt trên 1,0 

điểm theo thang điểm 10.  

 + Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ (chỉ áp dụng đối 

với các chứng chỉ Tiếng Anh). 

- Phương thức 3 (từ 65%): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (Xét 

tuyển dựa vào học bạ).  

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp 

môn xét tuyển. 

- Phương thức 4 (tối đa 6%): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng 

lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022.   

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

- Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: 

+ Phương thức xét tuyển dựa vào học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm 

xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; 

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: 

Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào. 
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 + Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học 

Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm 

xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. 

- Đối với 03 chuyên ngành gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh 

du lịch) và Sư phạm Tiếng Anh:  

+ Phương thức xét tuyển dựa vào học bạ và Phương thức xét tuyển dựa vào điểm 

xét tốt nghiệp THPT năm 2022: Điểm trung bình cả năm lớp 12  môn Tiếng Anh đạt 

6.0 trở lên.  

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: 

điểm bài thi Tiếng Anh đạt 4.5 trở lên. 

4. Các ngành, tổ hợp môn xét tuyển/Điểm thi: 

STT 
NGÀNH ĐÀO TẠO  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

MÃ 

NGÀNH 

CHỈ 

TIÊU  

TỔ HỢP MÔN  

XÉT TUYỂN 

1 Sư phạm Toán học 7140209 29 
Toán, Lý, Hóa (A00); 

Toán, Hóa, Sinh (B00); 

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);  

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07). 
2 Sư phạm Vật lý (KHTN) 7140211A 20 

3 Giáo dục Tiểu học 7140202 

111 Toán, Lý, Hóa (A00);  

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 

Văn, Sử, Địa (C00);  

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14). 

4 
Hóa học (Hóa dược - Sản 

phẩm thiên nhiên) 
7440112 

40 Toán, Lý, Hóa (A00); 

Toán, Hóa, Sinh (B00); 

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);  

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07). 
5 

Sinh học ứng dụng (Dược 

liệu) 
7420203A 

40 

6 Sư phạm Ngữ Văn 7140217 

31 Văn, Sử, Địa (C00); 

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14);  

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15);  

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01). 

7 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
7810103 

160 

 

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); 

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);  

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); 

 Văn, Sử, Tiếng Anh (D14). 

8 
Quản trị kinh doanh (Nhà 

hàng và Dịch vụ ăn uống) 
7340101 

80 

9 Quản trị khách sạn 7810201 
100 

10 
Quản trị kinh doanh (Quản lí 

Bán lẻ) 
7340101A 40 

11 
Quản trị kinh doanh 

(Marketing) 
7340101B 80 

12 Ngôn ngữ Anh 7220201 60 

13 
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du 

lịch) 
7220201A 40 
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14 
Việt Nam học (Hướng dẫn Du 

lịch) 
7310630 40 

Văn, Sử, Địa (C00);  

Văn, Sử, GDCD (C19);  

Văn, Địa, GDCD (C20);  

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01). 

15 
Việt Nam học (Văn hoá Du 

lịch) 
7310630A 40 

16 
Văn học (Báo chí, Truyền 

thông) 
7229030 

30 

17 
Văn hóa học (Văn hóa – 

Truyền thông) 
7229040 

50 

18 
Ngôn ngữ học (Tiếng Trung 

Quốc) 
7229020 

50 Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); 

Văn, Toán, Tiếng Trung (D04); 

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14);  

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15). 

19 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 

 

 

 

111 

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01); 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01); 

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); 

Văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15). 

Tổng chỉ tiêu: 1152  

 

5. Cách thức, thời gian đăng ký hồ sơ xét tuyển đợt chính thức: 

5.1. Đối với phương thức xét thẳng: Thu qua hệ thống các trường THPT theo 

Quy định của Bộ GD&ĐT, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường trước ngày 

15/7/2022. 

5.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp 

THPT năm 2022: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống 

quốc gia (không hạn chế số lần): Từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022.  

5.3. Đối với phương thức xét tuyển dựa học bạ THPT và Phương thức dựa 

vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022:  

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Trường, sau đó đăng ký xét tuyển trên hệ 

thống quốc gia. 

5.3.1. Nộp hồ sơ tại Trường:  

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 15/7/2022.  

 - Cách thức nộp hồ sơ (thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau): 

➢ Cách 1: Nộp trực tuyến (online) 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn tại trang: 

https://bit.ly/xet_tuyen_truc_tuyen_UKH  

➢ Cách 2: Nộp trực tiếp 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Khánh Hoà (số 

1 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hoà). 

- Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

https://bit.ly/xet_tuyen_truc_tuyen_UKH
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Phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh tải Phiếu đăng ký xét tuyển và điền đầy đủ 

thông tin (Tải mẫu phiếu tại đây: https://bit.ly/Mau-phieu-DKXT-2022 hoặc trên 

Website: www.ukh.edu.vn ). 

Học bạ THPT tất cả các trang (đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức học 

bạ) hoặc Phiếu điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022 (đối với thí sinh xét tuyển 

theo phương thức điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022). 

Bằng TN THPT (đối với thí sinh TN năm 2021 trở về trước). 

(Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Thí sinh scan hoặc chụp ảnh bản gốc Hồ sơ xét 

tuyển gửi về địa chỉ email: tuyensinh@ukh.edu.vn ). 

5.3.2. Đăng ký xét tuyển trên hệ thống quốc gia:  

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường, thí sinh vẫn phải tiếp tục đăng 

ký nguyện vọng trên Hệ thống quốc gia theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT: Từ 

ngày 22/7/2022 đến 17h ngày 20/8/2022.  

6. Cách thức, thời gian đăng ký hồ sơ xét tuyển bổ sung (nếu có):  

- Thời gian nhận hồ sơ: 01/10/2022 

- Cách thức đăng ký: Thí sinh theo dõi Thông báo cụ thể của Nhà trường. 

 

  Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại 

website: http://ukh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp: 

Điện thoại: 02583.525.840 

Số điện thoại đường dây nóng: 0906 525 454 

Facebook: https://facebook.com/khanhhoaedu  

 

 

             

 
KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Trần Viết Thiện 
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