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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 

PHỤ LỤC 3 - DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH, TỔ HỢP XÉT TUYỂN VÀ NGƯỠNG ĐIỂM 
NỘP HỒ SƠ XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP 5 HỌC KỲ DÀNH CHO TRƯỜNG THPT ĐÃ 
KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU 2019 - XÉT TUYỂN ĐỢT 2 VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT 

LƯỢNG CAO DẠY - HỌC HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH 

1. Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào của chương trình chất lượng cao dạy – học bằng tiếng Anh 

- Thí sinh nước ngoài: ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh 
đầu vào quốc tế; thí sinh ở các nước khác phải đạt trình độ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên (hoặc tương 
đương) 

- Thí sinh Việt Nam: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương quy định 
tại Phụ lục 11; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng 
lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương 
trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh).  

2. Ngoại lệ 

- Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, thì phải chấp 

nhận “chỉ được công nhận trúng tuyển”, nhưng chưa có quyết định nhập học; và phải tham gia học bổ 

túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập 

học và công nhận là sinh viên”. Thời gian bổ túc có thể từ nửa năm đến 1 năm tùy năng lực đầu vào 

qua kết quả đánh giá đầu vào xếp lớp của TDTU. 

- Sau 1 năm học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc 
tương đương; người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương trình chất lượng cao 
dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chương trình tiêu chuẩn dạy-học bằng tiếng Việt (nếu vẫn bảo 
đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương trình này).  

Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người 
học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng 
được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó). 

3. Danh mục ngành tuyển, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 05 học 
kỳ dành cho các trường THPT đã ký kết với TDTU trong Đợt 2 

TT Mã ngành Tên ngành  

Xét theo Kết quả học tập THPT 5 học kỳ 

Điều kiện các môn trong tổ hợp ≥ 6,0 và bảo đảm 
ngưỡng điểm nộp hồ sơ 

Tổ hợp xét tuyển 
(*) 

Ngưỡng 
điểm nộp hồ

sơ (ĐXT- 
5HK) 

Điều kiện môn 
học 

1 FA7220201 
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng 
cao giảng dạy 100% tiếng 
Anh 

Văn, Toán, Anh (2) 26 Phải đạt chuẩn 
đầu vào tiếng 
Anh (và/hoặc 
các điều kiện) 2 FA7340115 

Marketing - Chất lượng cao 
giảng dạy 100% tiếng Anh 

Văn, Toán, Anh (2) 26 
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TT Mã ngành Tên ngành  

Xét theo Kết quả học tập THPT 5 học kỳ 

Điều kiện các môn trong tổ hợp ≥ 6,0 và bảo đảm 
ngưỡng điểm nộp hồ sơ 

Tổ hợp xét tuyển 
(*) 

Ngưỡng 
điểm nộp hồ

sơ (ĐXT- 
5HK) 

Điều kiện môn 
học 

3 FA7340101N 

Quản trị kinh doanh (Chuyên 
ngành: Quản trị nhà hàng - 
khách sạn) - Chất lượng cao 
giảng dạy 100% tiếng Anh 

Văn, Toán, Anh (2) 26 

được quy định ở 
trên. 

4 FA7420201 
Công nghệ sinh học - Chất 
lượng cao giảng dạy 100% 
tiếng Anh 

Văn, Toán, Anh, 
Sinh 

24 

5 FA7480101 
Khoa học máy tính - Chất 
lượng cao giảng dạy 100% 
tiếng Anh 

Văn, Toán, Anh, Lý 24 

6 FA7480103 
Kỹ thuật phần mềm - Chất 
lượng cao giảng dạy 100% 
tiếng Anh 

Văn, Toán, Anh, Lý 24 

7 FA7520216 
Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa - Chất lượng cao 
giảng dạy 100% tiếng Anh 

Văn, Toán, Anh, Lý 24 

8 FA7580201 
Kỹ thuật xây dựng - Chất 
lượng cao giảng dạy 100% 
tiếng Anh 

Văn, Toán, Anh, Lý 24 

9 FA7340301 

Kế toán (chuyên ngành: Kế 

toán quốc tế) - Chất lượng 

cao giảng dạy 100% tiếng 

Anh 

Văn, Toán, Anh (2)  24 

(*) Kí hiệu Anh (2) là tổ hợp có môn Anh, Toán nhân Hệ số 2; 

 


