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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 

Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc và 1 Phân hiệu là: Trường 

Đại học Khoa học (DHT), Trường  Đại học Sư phạm (DHS), Trường Đại học Y Dược (DHY), 

Trường Đại học Nông Lâm (DHL), Trường Đại học Nghệ thuật (DHN), Trường Đại học Kinh 

tế (DHK), Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Luật (DHA),  Khoa Giáo dục 

Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).  

Đại học Huế thành lập một Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) chung để tuyển sinh cho tất cả 

các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. 
 

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, 

tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (Quy chế). 
 

2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước 
 

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Đại học Huế tuyển sinh theo 03 phương thức: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Áp dụng cho tất cả các 

trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp với thi tuyển các 

môn năng khiếu hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các 

môn năng khiếu: Áp dụng cho các ngành đào tạo thuộc Khoa Giáo dục Thể chất, ngành Kiến 

trúc thuộc Trường Đại học Khoa học, ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Đại học Sư 

phạm và các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Nghệ thuật. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: Áp dụng cho Phân hiệu Đại học Huế 

tại Quảng Trị và một số ngành đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm. 
 

4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO 

- Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: căn cứ kết quả của kỳ 

thi THPT quốc gia 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào các bài thi/môn thi văn hóa sử dụng để xét tuyển.  

- Đối với các ngành khác, HĐTS Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh 

nguyện vọng. 
 

5. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN 

- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực, tuyển thẳng và ưu tiên 

xét tuyển theo Quy chế hiện hành;  

- HĐTS xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2018 với chỉ tiêu và tiêu 

chí cụ thể như sau: 

+ Ngành Y khoa: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 20 thí sinh; 
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+ Các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm xét tuyển thẳng không giới hạn chỉ 

tiêu ngành; 

+ Các ngành còn lại tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu của ngành; 

+ Lấy hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia 

dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí 

sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, 

nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng 

được ưu tiên xét tuyển có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành đăng kí xét 

tuyển từ cao xuống thấp; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả thi trung học phổ thông quốc 

gia năm 2018. 

- HĐTS không thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào những ngành thuộc 

khối truyền thống H, M, V. 

5.1. Tuyển thẳng 

Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy 

chế hiện hành. 

* Đối với Trường Đại học Y Dược, tiêu chí để được xét tuyển thẳng vào các ngành đào 

tạo cụ thể như sau: 

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội 

tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong 

kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của 

trường; 

- Thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia được xét tuyển thẳng vào 

ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng; 

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được 

xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh 

Y học và Y tế công cộng. 

* Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt 

nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học 

chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học 

sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên tổ chức. 

- Đối với học sinh trường chuyên ba năm đạt học sinh giỏi THPT được xét tuyển thẳng 

vào ngành phù hợp với môn chuyên trong chương trình học THPT: xét theo điểm trung bình 

của ba năm học THPT từ cao xuống thấp. Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Hội 

đồng tuyển sinh sẽ căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. 

- Đối với học sinh học trường chuyên đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi các môn văn 

hóa cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12: xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ 

tiêu. Các thí sinh đồng giải sẽ xét đến điểm thi học sinh giỏi cấp tỉnh (nếu chưa tốt nghiệp 

THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT). 

5.2. Ưu tiên xét tuyển 

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo 

đại học của Đại học Huế.  

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp 

THPT, có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn thi của ngành đăng ký ưu tiên xét 

tuyển, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, có kết quả thi của tổ hợp môn thi 

tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo (GD&ĐT) hoặc HĐTS Đại học Huế quy định, không có môn nào có kết quả 

từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học theo ngành học mà thí sinh 

đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.  

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt 

nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, có kết quả thi của tổ hợp 

môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do 

Bộ GD&ĐT quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, Giám đốc Đại 

học Huế căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh để xem 

xét, quyết định cho vào học những ngành đào tạo bậc đại học theo ngành học mà thí sinh 

đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển. 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần 

trong năm và thí sinh được Ủy ban Thể dục thể thao (TDTT) có quyết định công nhận là kiện 

tướng quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, 

không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, thể hình cân đối, không bị dị hình, dị tật, 

nam cao 1,65m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m và nặng 40kg trở lên, được ưu tiên xét 

tuyển vào các ngành của Khoa Giáo dục Thể chất mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét 

tuyển. Những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển được miễn thi môn năng khiếu, điểm môn 

năng khiếu được tính 10 điểm. 

Ghi chú:  

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành của Khoa Giáo dục 

Thể chất, thí sinh phải nộp hồ sơ và các loại Giấy chứng nhận đạt giải (theo Quy chế hiện 

hành) trước ngày Đại học Huế tổ chức thi năng khiếu và phải đủ điều kiện về thể hình theo 

quy định. 

- Chi tiết Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thí sinh có thể xem tại Website: 

http://tuyensinh.hueuni.edu.vn. 
 

6. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN TRONG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA ĐẠI 

HỌC HUẾ 

- Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc 

gia năm 2018 để tuyển sinh. 

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018, HĐTS 

quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển. 

- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ 

tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Đại học Huế. 

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem 

thêm Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Đại học Huế tại địa chỉ: 

http://tuyensinh.hueuni.edu.vn). 

- Điểm tối thiểu để được xét tuyển vào các ngành thuộc các trường đại học thành viên, 

các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ được HĐTS Đại học Huế 

công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại 

học hệ chính quy năm 2018 cho các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và HĐTS 

Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018 

cho các ngành còn lại. 
 

7. CÁC THÔNG TIN KHÁC 

7.1. Khoa Giáo dục Thể chất 

http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/
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- Thí sinh xét tuyển vào các ngành đào tạo của Khoa Giáo dục Thể chất, ngoài các môn 

văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định, gồm các nội 

dung: Bật xa tại chỗ (hệ số 0.4), Chạy 100m (hệ số 0.6) hoặc sử dụng kết quả thi môn năng 

khiếu (với các nội dung: Bật xa tại chỗ; Chạy 100m) do Hội đồng tuyển sinh các trường đại 

học công lập trên toàn quốc cấp để đăng ký xét tuyển. Điểm môn năng khiếu được tính theo 

công thức: A × 0.4 + B × 0.6 (A: điểm nội dung Bật xa tại chỗ, B: điểm nội dung Chạy 100m). 

Điểm thi môn năng khiếu có hệ số 2 

- Điều kiện xét tuyển: 

  + Điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0; 

  + Thí sinh phải có thể hình cân đối; không bị dị tật, dị hình; nam cao 1,65m, nặng 45kg 

trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên. 
 

7.2. Trường Đại học Ngoại ngữ 

- Điều kiện xét tuyển của các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh thuộc Trường 

Đại học Ngoại ngữ và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị là điểm môn Tiếng Anh phải >= 

5.0. 

- Tiêu chí phụ khi xét tuyển vào các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ: 

Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm môn ưu tiên 

để xét tuyển nhằm đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu quy định. 

-  Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh học tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 

thấp hơn điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế 0,5 điểm và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018 

(điểm sàn) của HĐTS Đại học Huế. 

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại 

Quảng Trị sẽ học tại đây 2 năm đầu, 2 năm cuối học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế. 

- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% học phí. 
 

7.3. Trường Đại học Kinh tế 

- Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Thí sinh trúng tuyển theo nhóm ngành, sau 

khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học một trong những ngành đào tạo thuộc 

nhóm ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển và kết quả 

học tập của thí sinh; 

- Sinh viên học ngành Kinh tế chính trị được miễn học phí. 

- Trong 220 chỉ tiêu ngành Kinh tế có 50 chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành Kinh tế và Quản 

lý du lịch trong khuôn khổ dự án Eramus+, do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp bằng 

đại học chính quy, học phí theo học phí của chương trình đại trà. 

- Ngành Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học 

Rennes I, Cộng hoà Pháp): 

+ Chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp những yếu tố vượt trội của hai 

chương trình giáo dục Pháp – Việt Nam nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực 

Tài chính – Ngân hàng; 

+ Thời gian đào tạo: 4 năm, trong đó năm thứ 4 học tại Trường Đại học Rennes I – Cộng 

hòa Pháp nếu đáp ứng yêu cầu về kiến thức khoa học và tiếng Pháp theo quy định; 

+ Bằng tốt nghiệp: Sinh viên được cấp hai bằng đại học chính quy, 01 của Trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Huế và 01 của Trường Đại học Rennes I – Cộng hòa Pháp; 
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+ Ưu đãi: Sinh viên sang học ở Pháp được hưởng mọi ưu đãi dành cho sinh viên của 

Đại học Rennes I – Cộng hòa Pháp (ký túc xá, hỗ trợ xã hội, học tập). 

- Ngành Quản trị kinh doanh (liên kết đào tạo với Viện Công nghệ Tallaght – Ireland)    

+ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt. Thời gian đào tạo từ 4 – 5 năm tùy theo 

mô hình Chương trình liên kết tương ứng: 

+ Mô hình 4+0: Bằng Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Huế cấp; 

+ Mô hình 3+1: Sinh viên học 3 năm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và 1 năm 

tại Viện Công nghệ Tallaght – Ireland và được cấp 2 bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh: 

01 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp và 01 do Viện Công nghệ Tallaght – Ireland cấp 

(Bachelor Degree of Business). 

+ Mô hình 3+2: Sinh viên học 3 năm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và 2 năm 

tại Viện Công nghệ Tallaght – Ireland và được cấp 2 bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh: 

01 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp và 01 do Viện Công nghệ Tallaght – Ireland cấp 

(Honnor Bachelor Degree of Business). 

- Chương trình chất lượng cao: 

+ Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo 

ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến nước ngoài;  

+ Giảng viên: Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy bao gồm giảng viên có trình độ 

cao của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, giảng viên thỉnh giảng nước ngoài;  

+ Được tiếp cận thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng 

từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy; 

+ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh. Hơn 30% các học phần được giảng 

dạy bằng Tiếng Anh; 

+ Cơ hội học tập nước ngoài: Sinh viên học chương trình chất lượng cao có cơ hội 

được học trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn ở nước ngoài theo các chương 

trình trao đổi sinh viên giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài. 

- Ưu đãi dành cho sinh viên có điểm tuyển sinh cao: 

Đối tượng 
Điểm tuyển sinh (không tính điểm ưu tiên) 

Trên 26 điểm Từ 24 đến dưới 26 điểm 

Ưu đãi  

     Học bổng toàn phần trị giá 100% học 

phí theo ngành trúng tuyển trong học kỳ 

đầu tiên; 

     Tuyển chọn đi học nước ngoài theo các 

chương trình trao đổi sinh viên của Trường 

ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế 

giới; 

     Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, 

tổ chức tài trợ cho sinh viên 

     Học bổng trị giá 50% học phí theo 

ngành trúng tuyển trong học kỳ đầu 

tiên; 

     Xét và cấp học bổng tài trợ của cá 

nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên 

 

7.4. Trường Đại học Nông Lâm 

Trường Đại học Nông Lâm tuyển sinh theo 2 phương thức (chỉ tiêu cụ thể của từng 

phương thức được ghi rõ trong danh mục trường, ngành, chỉ tiêu đào tạo ở phần sau): 

  + Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của 

kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển vào các ngành đào tạo. 

  + Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển 

ở cấp THPT của năm học lớp 12 để xét tuyển. Điều kiện xét tuyển là điểm trung bình của 
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từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học trong 

tổ hợp môn xét tuyển phải >= 6.0 (theo thang điểm 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Thí sinh trúng tuyển theo nhóm ngành, sau 

khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học một trong những ngành đào tạo thuộc 

nhóm ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển và kết quả 

học tập của thí sinh. 
 

7.5. Trường Đại học Nghệ thuật 

- Thí sinh xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Nghệ thuật, ngoài môn văn hóa, 

thí sinh phải thi các môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết 

quả các môn thi năng khiếu do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học trên toàn quốc cấp để 

đăng ký xét tuyển (ngành Điêu khắc là các môn Tượng tròn, Phù điêu; những ngành còn lại 

là các môn Hình họa, Trang trí hoặc Hình họa, Bố cục). Điểm thi môn năng khiếu có hệ số 1 

Điều kiện xét tuyển: Điểm mỗi môn năng khiếu phải >= 5.0. 

- Trường Đại học Nghệ thuật tuyển sinh theo 2 phương thức: 

   + Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 

2018 và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển. Trường dành 70% chỉ tiêu ngành để 

tuyển sinh theo phương thức này. 

   + Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn ở cấp THPT của năm học 

lớp 12 và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển. Điều kiện xét tuyển là điểm trung bình 

môn Ngữ văn năm học lớp 12 phải >= 6.0 (theo thang điểm 10), làm tròn đến 1 chữ số thập 

phân và đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật thí sinh phải có học lực năm lớp 12 xếp loại khá 

trở lên. Trường dành 30% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. 

- Điểm trúng tuyển ngành Thiết kế Đồ họa học tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 

thấp hơn điểm trúng tuyển ngành Thiết kế Đồ họa học tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại 

học Huế và sẽ học 2 năm đầu tại đây, 3 năm cuối học ở Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học 

Huế. 
 

7.6. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tuyển sinh theo 2 phương thức: 

  + Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của 

kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển vào các ngành đào tạo. Phân hiệu dành 40% chỉ 

tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. 

  + Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển 

ở cấp THPT của năm học lớp 12 để xét tuyển. Điều kiện xét tuyển là điểm trung bình của 

từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học trong 

tổ hợp môn xét tuyển phải >= 6.0 (theo thang điểm 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Phân hiệu dành 60% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. 
 

7.7. Trường Đại học Sư phạm 

- Điều kiện xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm là xếp 

loại hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ 

THPT).   

- Trong số chỉ tiêu của các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Hóa 

học và Sư phạm Sinh học, mỗi ngành có 30 chỉ tiêu đào tạo bằng Tiếng Anh.  

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải 

thi môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định, gồm các nội dung: Hát tự chọn 
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(hệ số 0.4), Đọc diễn cảm (hệ số 0.3), Kể chuyện theo tranh (hệ số 0.3). Điểm môn năng khiếu 

được tính theo công thức: A × 0.4 + B × 0.3 + C × 0.3 (A: điểm nội dung Hát tự chọn, B: 

điểm nội dung Đọc diễn cảm, C: điểm nội dung Kể chuyện theo tranh). Điểm môn năng khiếu 

có hệ số 1. Điều kiện xét tuyển là điểm môn năng khiếu >=5.0. 

- Những ngành có quy định môn chính thì môn chính có hệ số 2 và điều kiện xét tuyển 

là điểm môn chính chưa nhân hệ số phải >=5.0. 
 

7.8. Trường Đại học Khoa học 

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc (khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải 

thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) do Đại học Huế tổ chức theo quy 

định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) của Hội 

đồng tuyển sinh các Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học 

Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 

Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 1.5. 

- Điều kiện xét tuyển đối với ngành Kiến trúc là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ 

số phải >= 5.0. 

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin đào tạo tại Phân hiệu Đại học 

Huế tại Quảng Trị sẽ học ở đây 2 năm đầu, 2 năm cuối học ở Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế. 
 

7.9. Trường Đại học Y Dược 

- Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử 

dụng thứ tự môn ưu tiên để xét tuyển nhằm đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu quy định. 

+ Ngành Dược học: Thứ tự môn ưu tiên là Toán, tiếp đến là môn Hóa học. 

+ Các ngành còn lại: Thứ tự môn ưu tiên là Sinh học, tiếp đến là môn Hóa học. 

- Ngành Y khoa xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 20 thí sinh, các ngành 

còn lại xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% so với chỉ tiêu của ngành. 
 

8. LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 

- Lịch thi các môn năng khiếu, cụ thể như sau: 

Khối 

truyền 

thống 

Ngành Môn thi Năng khiếu Ngày thi 

T 

Giáo dục Thể chất; 

Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh 

Bật xa tại chỗ, Chạy 100m  

-  Sáng 01/7/2018: Làm thủ tục dự thi và 

kiểm tra thể hình. 

- Chiều 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018: 

Thi các môn Năng khiếu. 

M Giáo dục Mầm non 
Hát (tự chọn), Đọc diễn 

cảm, Kể chuyện theo tranh. 

-  Sáng 01/7/2018: Làm thủ tục dự thi. 

- Chiều 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018: 

Thi các môn Năng khiếu. 

V Kiến trúc Vẽ Mỹ thuật 
- Sáng 01/7/2018: Làm thủ tục dự thi. 

- Sáng 02/7/2018: Thi môn Năng khiếu. 

H 

Hội Họa; Sư phạm 

Mỹ thuật; Thiết kế 

Đồ họa; Thiết kế 

Trang trí, Hình họa. 

- Sáng 03/7/2018: Làm thủ tục dự thi. 

- Chiều 03/7/2018 đến ngày 04/7/2018: 

Thi các môn Năng khiếu. 
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Thời trang; Thiết kế 

Nội thất 

Điêu khắc Phù điêu, Tượng tròn. 
 

 

9. ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 

Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu từ ngày 02/4/2018 đến 

17h00 ngày 31/5/2018; thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo 

dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế hoặc qua đường Bưu điện theo hình thức 

chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào ngày gửi được 

đóng dấu trên phong bì). Thí sinh vào Website: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn để biết thêm 

thông tin chi tiết và tải hồ sơ đăng ký dự thi. 
 

10. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 

10.1. Hồ sơ ĐKXT 

10.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 

Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 

nguyện vọng. 
 

10.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập 

ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi năng khiếu 

a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu 

- Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lệ phí xét tuyển: 

30.000đ/1 nguyện vọng; 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu đối với thí sinh sử dụng kết quả thi 

năng khiếu của các trường đại học khác (theo quy định). 

b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu  

Hồ sơ ĐKXT gồm có: 

- Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);  

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;  

- Bản sao kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ);  

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu đối với thí sinh sử dụng kết quả thi 

năng khiếu của các trường đại học khác (theo quy định);  

- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí 

sinh. 
 

10.1.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Hồ sơ ĐKXT gồm có:  

- Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);  

- Bản sao kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ); 

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng; 

- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí 

sinh. 
 

10.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

10.2.1. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 

Thời gian: Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 20/4/2018 

Địa điểm: Tại các điểm thu nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại qui định 
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10.2.2. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào 

kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu 

a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu 

Từ ngày 01/4/2018 đến 20/4/2018, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ 

sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại qui định. Từ ngày 15/7/2018 đến 25/7/2018, thí sinh 

nộp Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu theo quy định về Ban Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế theo một trong hai cách sau: 

- Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 

Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.   

- Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên 

(Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được 

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển 

sinh họp để công bố điểm trúng tuyển).  

b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu 

Thời gian: Từ ngày 15/7/2018 đến 25/7/2018.  

Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:  

-  Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 

Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.   

- Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên 

(Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được 

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển 

sinh họp để công bố điểm trúng tuyển).  
 

10.2.3. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT  

Thời gian: Từ ngày 15/7/2018 đến 25/7/2018.  

Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:  

-  Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 

Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.   

- Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên 

(Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được 

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển 

sinh họp để công bố điểm trúng tuyển). 
 

10.3. Công bố kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học 

- Công bố kết quả trúng tuyển: Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế dự kiến công bố kết 

quả trúng tuyển tại địa chỉ http://tuyensinh.hueuni.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 06/8/2018. 

- Xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển phải nộp về Ban Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế bản chính Giấy chứng 

nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 (đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT 

quốc gia để xét tuyển) và bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (đối với thí sinh 

đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu) trước 17 giờ 00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu 

Bưu điện nếu gửi bằng thư chuyển phát nhanh). Nếu không nộp xem như thí sinh không học, 

Đại học Huế sẽ hủy kết quả trúng tuyển. 

http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/

