
Đề án tuyển sinh năm 2022 
I. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng đề án) 
1. Tên cơ sở đào tạo. 
- Tên tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 
- Tên tiếng Anh: VanHien University 
2. Mã trường: DVH 
3. Địa chỉ các trụ sở 
- Trụ sở chính: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
- Harmony Campus: 624 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, TP. HCM. 
- HungHau Campus: Khu chức năng 13E – Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú,  
Nam Thành phố, TP. HCM. 
- Heart Campus: 736 – 738 – 740 Điêṇ Biên Phủ, Phường 10, Quâṇ 10, TP.HCM. 
- myU Campus: Số 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quâṇ 3, TP. HCM. 
Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://vhu.edu.vn/ 
4. Địa chỉ các trang mạng xã hội: https://www.facebook.com/vhu.edu.vn  
5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 1800 1568 
6. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 91% 
7. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 
7.1. Năm tuyển sinh 2020 

Khối ngành 
Chỉ tiêu tuyển 

sinh 

Số SV/HS 

trúng tuyển 

nhập học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Trong đó tỷ 

lệ SV tốt 

nghiệp đã 

có việc làm 

Khối ngành I 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành II 100 0 22 0 2 0 98 0 

Khối ngành III 550 0 1007 0 145 0 92 0 

Khối ngành IV 150 0 29 0 0 0 0 0 

Khối ngành V 390 0 340 0 48 0 90 0 

Khối ngành VI 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành 

VII 

1820 0 1474 0 287 0 93 0 

7.2. Năm tuyển sinh 2021 

Phụ lục đính kèm: Tại đây 
8. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo 
8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển 
và xét tuyển) 

STT 
Năm tuyển 

sinh 

Phương thức tuyển sinh 

Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 

Kết hợp thi 

tuyển 

và xét tuyển 

Ghi 

chú 

1 
Năm tuyển 

sinh 2021 
    x   

https://vhu.edu.vn/
https://www.facebook.com/vhu.edu.vn
https://tuyensinh.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/tuyensinh/2022/Nam_tuyen_sinh_nam_2021.pdf


2 
Năm tuyển 

sinh 2020 
    x   

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất  

Phụ lục đính kèm: Tại đây 
9. Điều kiện bảo đảm chất lượng 

Phụ lục đính kèm: Tại đây 
10.1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2021 (Người học) 
Phụ lục đính kèm: Tại đây 
  
10.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  
10.2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 
  - Tổng diện tích đất của trường (ha): 69,161 
  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có). 
  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên 
chính quy: 9,6 m2/sinh viên. 

TT Loại phòng Số lượng 
Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, 

phòng học các loại, phòng 

đa năng, phòng làm việc 

của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên cơ hữu 

291 30,643 

2 
Hội trường, phòng học lớn 

trên 200 chỗ 
4 1,013 

3 Phòng học từ 100 – 200 chỗ 40 5,704 

4 Phòng học từ 50 – 100 chỗ 80 5,517 

5 Số phòng học dưới 50 chỗ 81 3,923 

6 
Số phòng học đa phương 

tiện 
2 150 

7 

Phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên cơ 

hữu 

84 14,336 

8 Thư viện, trung tâm học liệu 2 1,008 

9 

Trung tâm nghiên cứu, 

phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, 

thực tập, luyện tập 

3 6,460 

https://tuyensinh.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/tuyensinh/2022/Diem_trung_tuyen_cua_2_nam_gan_nhat.pdf
https://tuyensinh.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/tuyensinh/2022/Dieu_kien_dam_bao_chat_luong.pdf
https://tuyensinh.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/tuyensinh/2022/Quy_mo_dao_tao.pdf


10.2.2. Các thông tin khác          
10.3. Danh sách giảng viên 
10.3.1. Danh sách giảng viên toàn thời gian 
Phụ lục 01 đính kèm. 
10.3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh. 
Phụ lục 02 đính kèm. 
10. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT 
11. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử 
của CSĐT 
12. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang 
thông tin điện tử của CSĐT 
13. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông 
tin điện tử của CSĐT 
II. Tuyển sinh đào tạo chính quy  
1. Tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng  
1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh. 
- Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT Quốc gia: có kết quả thi và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 
hoặc tương đương. 
- Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng và thực hiện theo các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước và thực hiện theo các Quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
1.2. Phạm vi tuyển sinh. 
- Tuyển sinh trên cả nước. 
1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Phương thức 01: Tuyển sinh theo kết quả Học bạ THPT HK1+HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc HK1 
+ HK2 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; hoặc xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung cả năm lớp 
12 (đăng ký thông qua cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
- Phương thức 02: Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT. 
- Phương thức 03: Xét kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh (đăng ký thông qua cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
- Phương thức 04: Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Phương thức 05: Xét tuyển môn Ngữ văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và Chuyên ngành đối với 
ngành Thanh nhạc, Piano (đăng ký thông qua cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển 
và trình độ đào tạo. 
Phụ lục đính kèm: Tại đây 
1.5. Ngưỡng đầu vào.  
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ 
lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm. 
- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 
của lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm. 
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên đạt 
từ 18.0 điểm. 
- Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm. 
1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, 
mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh 
lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển. 
Phụ lục đính kèm: Tại đây 
1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện 

xét tuyển/thi tuyển. 
Thủ tục đăng ký xét tuyển: 

https://tuyensinh.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/tuyensinh/2022/Chi_tieu_tuyen_sinh.pdf
https://tuyensinh.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/tuyensinh/2022/cac_thong_tin_can_thiet.pdf


Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc gởi qua đường Bưu điện hoặc đang 
ký online tại địa chỉ http://dangky.vhu.edu.vn/ . 
· Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
o Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Hiến. 
o Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT. 
o Bản sao học bạ THPT. 
o Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 
· Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 
o Harmony Campus: 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM 
o HungHau Campus: Khu chức năng 13E - Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Nam Thành phố, TP. HCM 
o Heart Campus: 736 - 738 - 740 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM 
o myU Campus: 665 - 667 - 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM 
- Xét tuyển Đợt 1: Từ 22/07/2022 tới 20/08/2022 theo Quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Xét tuyển Đợt bổ sung: Từ 01/10/2022 tới 31/12/2022 theo Quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn tuyển sinh miễn phí: 18001568 hoặc 
website: http://ts.vhu.edu.vn/ để được hỗ trợ và giải đáp. 
1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 
Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin chung của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định. 
1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 
- Lệ phí xét tuyển: 30,000 đồng/nguyện vọng xét tuyển. 
- Lệ phí thi sơ tuyển năng khiếu: 300,000 đồng/hồ sơ đăng ký dự thi. 
1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu 
có). 
- Từ 800,000 đồng/tín chỉ. 
- Cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình đào tạo (áp dụng với sinh viên/học viên chỉ học 1 
lần, không rớt môn hoặc học lại). 
1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 
- Khi thí sinh đã nộp giấy xác nhận nhập học thì Trường không hoàn lại và thí sinh không được tham 
gia xét tuyển ở Trường khác. 
- Thí sinh xác nhận nhập học trong khoảng thời gian cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo 
thông báo trong thư báo trúng tuyển nhập học của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận 
nhập học được hiểu là từ chối nhập học và Trường được xét tuyển thí sinh khác. 
- Trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy không đủ để có thể tổ chức đào tạo 
theo ngành, chuyên ngành mà thí sinh đăng ký xét tuyển thì Trường sẽ liên hệ với thí sinh để thống 
nhất phương án giải quyết chuyển ngành, chuyên ngành khác sao cho phù hợp giữa nguyện vọng 
của thí sinh và điều kiện của Trường, đồng thời thực hiện đúng quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định. 
- Cam kết hỗ trợ và giới thiệu nơi thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. 
- Các chính sách hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học, học bổng “Trái tim Hùng Hậu” thí sinh theo dõi 
tại website http://ts.vhu.edu.vn/ để biết thông tin chi tiết. 
1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại 
học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  
1.14. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo.  
1.15. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình 
độ đại học. (không trái các quy định hiện hành). 
1.16. Tài chính: 
1.17. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường;  
1.18. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 

21,600,000đ 

https://dangky.vhu.edu.vn/#/ChucNang/GhiDanh
http://ts.vhu.edu.vn/
http://ts.vhu.edu.vn/


2. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trình độ đại học cho hình thức đào 
tạo chính quy 
2.1. Đối tượng tuyển sinh 
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Công 
nghệ, Kinh tế và các ngành khác; 
- Đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Không trong thời giant hi hành án hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; 
- Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ tuyển sinh và thực hiện đúng các quy định của Trường về tuyển sinh. 
2.2. Phạm vi tuyển sinh 
- Tuyển sinh cả nước. 
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 
- Xét tuyển; 
- Điều kiện xét tuyển: đã có bằng tốt nghiệp đại học. 
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng Phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo 

STT Tên ngành Mã ngành 

Chỉ tiêu 

chính quy 

(dự kiến) 

Chỉ tiêu 

VLVH (dự 

kiến) 

Số QĐ đào 

tạo VB2 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

QĐ 

Cơ quan 

có TQ cho 

phép 

hoặc 

Trường 

tự chủ QĐ 

Năm bắt 

đầu đào 

tạo 

1 
Ngôn ngữ 

Anh 
7220201 65   

4833/QĐ-

BGDĐT 
8/11/1999 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2020 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhạn hồ sơ ĐKXT 
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học. 
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Trường 
- Thời gian đào tạo dự kiến: 2 năm. 
- Thời gian học tập: Học tập trung vào các buổi tối trong tuần (từ 18:00 đến 21:00). Sinh viên có thể 
tự chọn các buổi học ban ngày, phù hợp với nhu cầu cá nhận. 
- Chương trình đào tạo:  
o Tiên tiến, thiết dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội.  
o Chương trình được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt giúp sinh viên dễ dàng chuyển điểm, học vượt. 
Chương trình đào tạo đối với người học Văn bằng 2 theo hình thức chính quy là chương trình đào 
tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại Trường Đại học Văn Hiến. 
- Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Đại học chính quy. 
- Địa điểm và điều kiện học tập:  
o Học tại cơ sở 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 
o 100% phòng học, giảng đường,… được trang bị máy lạnh.  
o Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, trình độ cao. 
o Giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học, các doanh nghiệp, tổ chức có uy tín và kinh nghiệm 
thực tiễn 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn tuyển sinh miễn phí: 18001568 hoặc 
website: http://ts.vhu.edu.vn/ để được hỗ trợ và giải đáp. 
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hò sơ ĐKXT; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, 
tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo… 
- Địa điểm phát nhận hồ sơ: Cơ sở 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh hoặc 
tải phiếu đăng ký xét tuyển tại: http://tuyensinh.vhu.edu.vn/ . 
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
o Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Hiến. 

http://ts.vhu.edu.vn/
http://tuyensinh.vhu.edu.vn/


o Bản sao bằng tốt nghiệp đại học. 
o Bản sao bảng điểm toàn khóa (2 bản) 
o Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 
o 02 ảnh thẻ 3x4cm, mới chụp không quá 06 tháng. 
Nhà trường sẽ tổ chức xét hồ sơ và gửi giấy báo nhập học cho các học viên có hồ sơ hợp lệ. 
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2022. 
2.8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 
- Lệ phí xét tuyển: 350,000 đồng/hồ sơ (miễn lệ phí hồ sơ). 
2.9. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) 
- Học phí: từ 800,000 đồng/tín chỉ. 
- Cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình đào tạo (áp dụng với sinh viên/học viên chỉ học 1 
lần, không rớt môn hoặc học lại). 
2.10. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành) 
- Trường chỉ tiến hành đào tạo nếu đủ sĩ số tối thiểu mỗi lớp 30 học viên 

 


