
 

THÔNG BÁO 
Về việc nộp chứng chỉ đối với thí sinh xét tuyển vào ngành Y khoa theo phương thức xét điểm 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

 

 

Để đủ điều kiện xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2022 kết hợp 

với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn hạn sử 

dụng đến ngày xét tuyển) về Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên 

Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17h00 ngày 25/8/2022.  

Yêu cầu vể chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS Academic đạt từ 6.5 trở lên hoặc 

TOEFL iBT đạt từ 79 trở lên hoặc TOEFL ITP đạt từ 561 trở lên. 

Đơn vị cấp chứng chỉ:  

- TOEFL iBT, TOEFL ITP: Educational Testing Service (ETS). 

- IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP). 

Hồ sơ nộp về Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế gồm có: 

- Phiếu điền thông tin cá nhân. 

- Bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. 

Lưu ý:  

- Nhà trường sẽ kiểm tra chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học, nếu 

thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển. 

- Điểm trúng tuyển của ngành Y khoa xét tuyển dựa vào điểm thi TN THPT năm 2022 kết 

hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế không được thấp hơn 02 điểm so với điểm trúng tuyển 

của ngành Y khoa xét tuyển dựa vào điểm thi TN THPT năm 2022. 

 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

Số:           /TB-HĐTSĐH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Thừa Thiên Huế, ngày         tháng 7 năm 2022 

 Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội đồng ĐHH; 

- Thành viên HĐTS; 

- Trường Đại học Y - Dược;  

- Thông báo trên các phương tiện thông tin; 

- Lưu: VT, ĐTCTSV. TTQ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Lê Anh Phương 
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