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VNULỜI NÓI ĐẦU

Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục áp dụng Đề
án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN đã được Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt tại công văn số 1286/BGDĐT-
KTKĐCLGD ngày 19/3/2015 và có điều chỉnh một số nội dung trong
đề án cho phù hợp. Để giúp thí sinh có đầy đủ thông tin về kỳ thi tuyển
sinh theo phương thức đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2016, ĐHQGHN
ban hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy
vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016” (sau đây gọi tắt là cuốn
“Những điều cần biết”).

Nội dung cuốn “Những điều cần biết” sẽ cung cấp cho thí sinh những
thông tin cần thiết về ĐHQGHN, công tác tổ chức thi, xét tuyển đại học
hệ chính quy năm 2016 của ĐHQGHN. 

Toàn bộ nội dung cuốn “Những điều cần biết” được đăng tải trên web-
site của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn; và website của
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tại địa chỉ: http://www.cet.vnu.edu.vn.

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ email: trungtamkhaothi@
vnu.edu.vn.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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gi 

ĐHQGHN (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National Univer-
sity, Hanoi; viết tắt là VNU) được thành lập theo Nghị định số 97/ CP
ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp
lại 3 trường đại học lớn ở Hà Nội: Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học
Sư phạm Hà Nội I và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. ĐHQGHN
chính thức hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
ngày 05/9/1994.

Sứ mệnh của ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,
bồi dưỡng nhân tài; Sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đỉnh
cao, chuyển giao tri thức; Đóng vai trò nòng cột và tiên phong trong
đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam với tầm nhìn “Trở thành
trung tâm đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực trong nhóm các
đại học tiên tiến của thế giới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Với bề dày truyền thống lịch sử lâu đời, là một trong những điểm tựa
cho trí tuệ Việt Nam, ĐHQGHN đã khẳng định được vị thế là trung tâm
đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, đa ngành, đa lĩnh
vực, chất lượng cao, trình độ cao theo chuẩn quốc tế. Chất lượng đào
tạo của ĐHQGHN luôn giữ vị trí hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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là các chương trình đào tạo tài năng,chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực
Đông Nam Á và thế giới, được các đại học danh tiếng như: Đại học
Bách khoa Paris, Đại học Paris Sud, Đại học Illinois - Hoa Kỳ, Đại học
Tokyo - Nhật Bản... công nhận.

Các trường đại học và các viện nghiên cứu thuộc ĐHQGHN là các cơ
sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có tư cách pháp nhân và quyền tự chủ
như các trường đại học, viện nghiên cứu khác được quy định trong Luật
Giáo dục và Luật Khoa học - Công nghệ. 

Hệ thống kí túc xá của ĐHQGHN ngày càng hoàn thiện. Ngoài hai
khu kí túc xá Ngoại ngữ và kí túc xá Mễ Trì, từ năm 2015, hai khu đơn
nguyên 1 và 2 khu kí túc xá Mỹ Đình cũng đã được đưa vào sử dụng -
đây là khu kí túc xá mới được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tối đa
nhu cầu học tập, sinh hoạt cho sinh viên, học viên cao học và nghiên
cứu sinh của ĐHQGHN.

Hệ thống thư viện của ĐHQGHN là một mạng lưới liên kết thư viện
của ĐHQGHN với các trường thành viên/khoa trực thuộc, cung cấp một
số lượng lớn học liệu, gồm giáo trình, tài liệu dạng bản in và học liệu
điện tử phục vụ đầy đủ nhu cầu của sinh viên, học viên cao học và
nghiên cứu sinh cũng như đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu của
ĐHQGHN.
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Năm 2016, ĐHQGHN có 6 trường đại học thành viên và 3 khoa trực
thuộc tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, bao gồm:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Trường Đại học Ngoại ngữ
- Trường Đại học Công nghệ
- Trường Đại học Kinh tế
- Trường Đại học Giáo dục
- Khoa Luật
- Khoa Y Dược
- Khoa Quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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1. Vùng tuyển sinh: ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước.
2. Đối tượng tuyển sinh: Người học hết chương trình THPT và tốt
nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã
tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt
nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp
nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận
hoàn thành chương trình giáo dụcTHPT không trong thời gian bị kỷ luật
theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). 
3. Bài thi

a) Bài thi ĐGNL gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là
195 phút. Kết quả bài thi ĐGNL có giá trị để đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
vào Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) và vào các trường đại học,
cao đẳng không thuộc ĐHQGHN có công bố sử dụng kết quả bài thi
ĐGNL và đã được ĐHQGHN đồng ý để xét tuyển. Kết quả bài thi
ĐGNL được bảo lưu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi.

b) Bài thi ĐGNL ngoại ngữ là một trong các môn học tiếng Anh (D1),
tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5)
và tiếng Nhật (D6) gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90
phút. 

Kết quả bài thi ĐGNL ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi.
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4. Đăng ký dự thi 
a) Thí sinh ĐKDT bài thi ĐGNL nếu có nguyện vọng ĐKXT vào các

đơn vị đào tạo của ĐHQGHN hoặc vào các trường đại học, cao đẳng
không thuộc ĐHQGHN có công bố sử dụng kết quả bài thi ĐGNL và
đã được ĐHQGHN đồng ý để xét tuyển. 

b) Thí sinh ĐKDT bài thi ĐGNL và bài thi ĐGNL ngoại ngữ nếu có
nguyện vọng ĐKXT vào trường ĐHNN hoặc các ngành đào tạo của các
đơn vị trong ĐHQGHN có yêu cầu sử dụng kết quả thi ĐGNL ngoại
ngữ để xét tuyển; và các trường đại học, cao đẳng không thuộc
ĐHQGHN có công bố sử dụng kết quả bài thi ĐGNL ngoại ngữ, đã
được ĐHQGHN đồng ý để xét tuyển (thí sinh phải đăng ký bài thi
ĐGNL ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu xét tuyển của từng ngành đào
tạo).

c) Đối với thí sinh có nguyện vọng chỉ ĐKDT bài thi ĐGNL ngoại
ngữ, thí sinh phải có kết quả bài thi ĐGNL năm 2015 đạt ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN hoặc đạt yêu cầu theo quy định
của các trường đại học, cao đẳng không thuộc ĐHQGHN có công bố sử
dụng kết quả bài thi ĐGNL ngoại ngữ và đã được ĐHQGHN đồng ý để
xét tuyển.
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5. Hình thức thi
Thí sinh thực hiện bài thi ĐGNL và bài thi ĐGNL ngoại ngữ trực tiếp

trên máy tính.
6. Thời gian ĐKDT

- Đợt 1: Từ 8h00 ngày 02/3/2016 đến 17h00 ngày 22/3/2016.
- Đợt 2: Từ 8h00 ngày 20/6/2016 đến 17h00 ngày 30/6/2016.
Thời gian ĐKDT có thể kết thúc sớm hơn nếu số chỗ dự thi tại các

địa điểm thi đã được thí sinh đăng ký hết.
7. Phương thức ĐKDT 

Thí sinh ĐKDT theo một trong hai phương thức sau:
a) ĐKDT trực tuyến trên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
Bước 1: Truy cập vào trang ĐKDT
Thí sinh truy cập vào website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN theo

địa chỉ: http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký dự thi ĐGNL năm
2016” để ĐKDT. 

Bước 2: Đọc “Hướng dẫn trước khi đăng ký dự thi”
Sau khi đọc kỹ nội dung “Hướng dẫn trước khi đăng ký dự thi”, thí

sinh bấm vào nút “đăng ký dự thi” ở cuối trang. Hệ thống hiển thị thông
tin “Tôi đã đọc và làm theo hướng dẫn”, thí sinh bấm vào nút này và hệ
thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 3: Điền thông tin vào Phiếu Đăng ký dự thi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thí sinh điền đầy đủ,
chính xác thông tin vào
Phiếu ĐKDT hiển thị
trên màn hình máy tính.
Trên giao diện màn hình
có hiển thị hướng dẫn cụ
thể cách khai báo thông
tin.

Sau khi điền đầy đủ
thông tin yêu cầu, thí
sinh bấm vào nút “Đăng
ký”, hệ thống sẽ chuyển
sang bước tiếp theo.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|10            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

Bước 4: Xác nhận thông tin 
Hệ thống hiển thị thông tin thí sinh vừa đăng ký, thí sinh kiểm tra lại

tính chính xác của các thông tin đã đăng ký.
- Trường hợp thông tin đăng ký của thí sinh chưa đúng hoặc chưa đủ

và cần phải điều chỉnh thông tin đăng ký, thí sinh bấm vào nút “Sửa
thông tin” để quay lại trang trước để sửa và bổ sung thông tin.

- Trường hợp thông tin đăng ký của thí sinh đã đúng, thí sinh bấm vào
nút “Xác nhận”, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Xác nhận thông tin đã điền
Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn rằng đã kiểm tra lại

toàn bộ thông tin và xác nhận toàn bộ thông tin là chính xác”.
- Trường hợp thông tin đăng ký của thí sinh chưa đúng hoặc chưa đủ

và cần phải điều chỉnh thông tin đăng ký, thí sinh bấm vào nút “Xem
lại” để quay lại trang trước để sửa và bổ sung thông tin.

- Trường hợp thông tin đăng ký của thí sinh đã chính xác, thí sinh bấm
vào nút “Thông tin chính xác”, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 6: Đăng ký thành công
Khi thí sinh hoàn thành việc điền thông tin vào Phiếu ĐKDT, hệ thống

sẽ hiển thị thông tin ĐKDT và mã ĐKDT của thí sinh, thí sinh bấm nút
“Nộp lệ phí thi” hệ thống sẽ hiển thị “Hướng dẫn nộp lệ phí thi ĐGNL”. 

Thí sinh được ghi nhận ĐKDT thành công khi hoàn thành nộp lệ phí
thi theo đúng qui định.

b) ĐKDT trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
Địa chỉ: Tầng 3, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Số điện thoại: 04-66759258; 04-62532740; 04-62532741.
Thời gian tiếp nhận ĐKDT vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ

bảy (nghỉ Chủ nhật), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.
c) Một số lưu ý trong quá trình ĐKDT
- Thông tin trên phiếu ĐKDT của thí sinh là căn cứ để xác định thông

tin xác thực về thí sinh khi đi thi, do đó thí sinh cần khai báo đầy đủ,
chính xác thông tin cá nhân và các yêu cầu khác trên Phiếu ĐKDT (đặc
biệt thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân
dân/Căn cước công dân, địa chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi).

- Trong một đợt thi, mỗi số CMND/Căn cước công dân chỉ ĐKDT
được một lần.
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- Trong thời hạn đăng ký dự thi, nếu thí sinh đã đăng ký và có mã dự
thi nhưng địa điểm thi đã hết chỗ: thí sinh có thể truy cập website của
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để đăng ký lại và chọn địa điểm thi vẫn
còn chỗ trống. 

- Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng tại mục Dự kiến đăng ký xét
tuyển vào trường/khoa khi đăng ký xét tuyển chính thức.
8. Lệ phí thi

+ Lệ phí thi bài thi ĐGNL:                             200.000 VNĐ
+ Lệ phí thi bài thi ĐGNL và Ngoại ngữ:      350.000 VNĐ
+ Lệ phí thi bài thi ngoại ngữ: 150.000 VNĐ

9. Nộp lệ phí thi 
Sau khi ĐKDT và nhận được mã ĐKDT, thí sinh cần nộp lệ phí thi

theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Nộp vào tài khoản của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – BIDV qua các kênh: tại quầy, IBMB và ATM của BIDV theo
mã ĐKDT (Thí sinh lưu ý chỉ nộp tiền qua hệ thống Ngân hàng
BIDV). 

Cách 2: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN theo mã
ĐKDT (tầng 3, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thí sinh có thể ĐKDT trước rồi đến nộp lệ phí thi tại Trung tâm Khảo
thí ĐHQGHN hoặc đến trực tiếp Trung tâm Khảo thí để ĐKDT và nộp
ngay lệ phí thi.

* Lưu ý:
- Chậm nhất sau 3 ngày nộp lệ phí thi, thí sinh kiểm tra thông tin ĐKDT

trên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN theo địa chỉ:
http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi
ĐGNL 2016”.Nếu hệ thống hiển thị thông tin thí sinh chưa hoàn thành
việc nộp lệ phí thi, thí sinh cần liên hệ với Phòng Giao dịch của BIDV
(nếu nộp lệ phí thi tại BIDV) hoặc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (nếu
nộp lệ phí thi trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN) để xác minh
và hoàn thiện thủ tục ĐKDT.

- Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã ĐKDT và họ tên thí
sinh để phục vụ công tác quản lý hệ thống.

- Thí sinh giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).
-Thông tin về các điểm giao dịch của BIDV tại địa chỉ: 
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http://www.bidv.com.vn → Mạng lưới →Tìm kiếm mạng lưới BIDV → 
Chọn KVHC; hoặc gọi đến số điện thoại 0422200588, hoặc đường dây
nóng (Hotline) của BIDV: 19009247.   
10. Thông tin về Giấy báo dự thi

Thí sinh nhận thông tin Giấy báo dự thi trên website của Trung tâm
Khảo thí ĐHQGHN theo địa chỉ: http://www.cet.vnu.edu.vn, mục
“Kiểm tra Giấy báo dự thi đánh giá năng lực 2016” từ ngày 20/04/2016
(Đợt 1) và từ ngày 10/07/2016 (Đợt 2).
11. Thời gian thi

- Đợt 1: tháng 5/2016 (Tại Hà Nội: 05/5 - 08/5/2016 và 13/5 -
15/5/2016; Tại các thành phố Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng, Vinh
(Nghệ An), Thanh Hóa, Đà Nẵng: 05/5 - 08/5/2016);

- Đợt 2: tháng 8/2016 (Tại tất cả các địa điểm trên, từ 05/8 -
15/8/2016).   
12. Công bố kết quả thi

a) Thí sinh có thể tra cứu điểm bài thi ĐGNL và bài thi ĐGNL Ngoại
ngữ trên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. Giấy chứng nhận
kết quả bài thi sẽ được gửi cho thí sinh đã dự thi trước ngày 06/6/2016
(đợt 1), trước ngày 30/8/2016 (đợt 2). 

b) Kết quả bài thi ĐGNL có giá trị dùng để đăng ký dự tuyển vào
ĐHQGHN trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi. Kết quả bài thi
ĐGNL Ngoại ngữ có giá trị xét tuyển vào trường ĐHNN và các nghành
đào tạo của các đơn vị trong ĐHQGHN, có yêu cầu sử dụng kết quả thi
ĐGNL ngoại ngữ để xét tuyển

c) ĐHQGHN không tổ chức phúc khảo bài thi.
13. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

a) Hình thức ĐKXT
- Thí sinh ĐKXT trực tuyến (online) qua cổng thông tin điện tử “Đăng

ký xét tuyển ĐHCQ năm 2016” tại địa chỉ website của ĐHQGHN:
http://vnu.edu.vn hoặc địa chỉ website của các đơn vị đào tạo. 

- Thí sinh nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của các đơn vị đào tạo qua
BIDV.

- Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ.
b) Điều kiện ĐKXT
- Để xét tuyển vào các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN, thí sinh phải

tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và ĐGNL ngoại ngữ (đối
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với thí sinh đăng ký vào Trường Đại học Ngoại ngữ hoặc các ngành đào
tạo của các đơn vị trong ĐHQGHN có yêu cầu sử dụng kết quả thi
ĐGNL ngoại ngữ để xét tuyển) do ĐHQGHN tổ chức, đạt ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và đáp ứng điều kiện
xét tuyển của đơn vị đào tạo.

- Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) các đơn vị đào tạo công bố điều kiện
xét tuyển vào các ngành học trước ngày 07/6/2016. 

c) Thời gian ĐKXT
- Thí sinh ĐKXT từ ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016 

(đợt 1), từ ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016 (đợt 2).
- Chỉ được hủy ĐKXT trực tuyến hoặc trực tiếp tại đơn vị ĐKXT,

không hủy ĐKXT qua đường bưu điện.  
- Trong thời gian ĐKXT, HĐTS tổ chức nhận hồ sơ, lệ phí ĐKXT của

thí sinh ĐKXT vào đơn vị, cập nhật hồ sơ trên cổng thông tin xét tuyển
trực tuyến và công bố công khai các thông tin liên quan đến ĐKXT của
thí sinh (tối thiểu 3 ngày một lần) trên website của đơn vị. Danh sách thí
sinh ĐKXT được xếp thứ tự theo điểm thi từ cao xuống thấp. 

d) Quy định về ĐKXT
- Thí sinh chỉ được ĐKXT vào một đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN,

tối đa 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, 2).
- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ

sơ ĐKXT. Các HĐTS có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học
nếu thông tin khai trong hồ sơ ĐKXT của thí sinh không đảm bảo tính
chính xác. 
14. Xét tuyển

a) Nguyên tắc chung
Sử dụng kết quả thi ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ theo yêu cầu của đơn

vị đào tạo để xét tuyển đợt 1, ngành học nào còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển
đợt 2. ĐHQGHN xem xét xét tuyển các thí sinh sử dụng kết quả thi
THPT quốc gia (nếu còn chỉ tiêu). Thông tin cụ thể về tổ hợp môn thi
xét tuyển theo các ngành/chương trình đào tạo được công bố tại website
của các đơn vị và ĐHQGHN.

b) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
- Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được

tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy
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chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ
GD&ĐT.

- Học sinh các trường THPT chuyên được xét tuyển thẳng vào các
trường, khoa thuộc ĐHQGHN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại
Điều 4 và Điều 5 của Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông
bậc THPT chuyên và bậc đại học ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết
định số 3737/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.        

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực
Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả thi ĐGNL. Mức chênh lệch điểm

trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai
khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi). 
15. Phương án xét tuyển của các trường, khoa thuộc ĐHQGHN

a) Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN)
Trường ĐHCN xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu

vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng
theo thứ tự ưu tiên. HĐTS Trường xác định ngưỡng điểm trúng tuyển
theo kết quả tổng điểm thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) và được xác
định theo nhóm ngành. Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành nhưng
không trúng tuyển vào ngành ĐKXT sẽ được xét chuyển sang ngành
khác theo nguyện vọng 2 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

Trường ĐHCN dành 120 chỉ tiêu tuyển sinh cho hai chương trình đào
tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày
18/7/2014 của Bộ GD&ĐT là ngành Khoa học Máy tính và ngành Công
nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông; học phí 30.000.000 đồng/năm/sinh
viên. Thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ (tiếng
Anh) do ĐHQGHN tổ chức hoặc kết quả tổ hợp 3 môn thi THPT quốc
gia (Toán, Lý, Anh) (nếu còn chỉ tiêu) để ĐKXT; sau các đợt xét tuyển
theo kế hoạch của ĐHQGHN, nếu còn chỉ tiêu sẽ có thêm các đợt xét
tuyển bổ sung. Ngưỡng điểm trúng tuyển được tính trên tổng điểm thi
ĐGNL, thi ĐGNL ngoại ngữ (Tiếng Anh) và điểm ưu tiên (nếu có) hoặc
tổng điểm tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia (Toán, Lý, Anh) và điểm
ưu tiên (nếu có), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

b) Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD)
Xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức, với phần

tự chọn Khoa học tự nhiên (KHTN) vào các ngành Sư phạm Toán, 
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Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học hoặc Khoa học
Xã hội (KHXH) vào các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử.
Căn cứ tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN,
Trường ĐHGD xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm
trúng tuyển theo trường, nếu thí sinh đủ điểm vào Trường nhưng không
đủ điểm vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển vào ngành theo nguyện
vọng 2 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

c) Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT)
Trường ĐHKT xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào

do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng theo
thứ tự ưu tiên. HĐTS Trường ĐHKT xác định ngưỡng điểm trúng tuyển
dựa trên tổng điểm bài thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) từ cao xuống
thấp theo từng ngànhhọc. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1
được xem xét gọi nhập học nguyện vọng 2 nếu còn chỉ tiêu. 

Trường hợp thí sinh có điểm ĐGNL bằng nhau thì xét tiêu chí phụ
theo thứ tự ưu tiên: Điểm phần thi toán học; Điểm phần thi ngữ văn;
Điểm phần thi tự chọn.

Trường ĐHKT dành 120 chỉ tiêu tuyển sinh cho hai chương trình đào
tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày
18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngành Kinh tế Quốc tế và ngành
Quản trị Kinh doanh; học phí 35.000.000 đồng/năm/sinh viên. Thí sinh
sử dụng kết quả ĐGNL và thi Tiếng Anh (được qui theo thang điểm
100); hoặc điểm của các tổ hợp 3 môn thi THPT quốc gia (Toán, Lý,
Anh hoặc Toán, Văn, Anh) (nếu còn chỉ tiêu) để đăng ký xét tuyển.

d) Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHNN)
Trường ĐHNN xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu

vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng
theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh dự thi ĐGNL ngoại ngữ là một trong các
tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật phù hợp với yêu cầu xét tuyển
của từng chương trình đào tạo. 

Trường ĐHNN xác định ngưỡng điểm trúng tuyển vào Trường theo
điểm thi ĐGNL và điểm trúng tuyển vào ngành học theo điểm thi ĐGNL
ngoại ngữ. Thí sinh đủ điểm vào Trường nhưng không đủ điểm vào
ngành ĐKXT được xem xét chuyển vào ngành học khác của Trường nếu
còn chỉ tiêu.
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e) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN)
Trường ĐHKHTN xét tuyển thí sinh thi ĐGNL với phần tự chọn

KHTN đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí
sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. HĐTS
Trường xác định ngưỡng điểm trúng tuyển theo kết quả tổng điểm bài
thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) theo ngành học kết hợp với điểm
trúng tuyển vào trường đối với hệ đào tạo đại trà. HĐTS Trường chủ
động điều chuyển thí sinh không trúng tuyển vào nhóm ngành/ngành
theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 nhưng đạt điểm ngưỡng trúng
tuyển vào trường sang nhóm ngành/ngành khác nếu đáp ứng yêu cầu và
còn chỉ tiêu.

f) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường ĐHKHXH&NV xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm chất lượng

đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện
vọng theo thứ tự ưu tiên. Ngưỡng điểm trúng tuyển được xây dựng dựa
trên tổng điểm thi ĐGNL và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu
có) từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của từng ngành. Trường hợp thí
sinh có điểm thi ĐGNL bằng nhau thì lần lượt xét đến các tiêu chí phụ
theo thứ tự ưu tiên: Điểm phần thi ngữ văn; Điểm phần thi toán học;
Điểm phần thi tự chọn. 

g) Khoa Luật
Khoa Luật xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào do

ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng theo
thứ tự ưu tiên. Ngưỡng điểm trúng tuyển được xây dựng dựa trên điểm
tổng thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) từ cao xuống thấp đến hết chỉ
tiêu của từng ngành. Trường hợp thí sinh có điểm thi ĐGNL bằng nhau
thì xét theo tiêu chí phụ: Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn Toán
học, Văn học, Ngoại ngữ. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1
được xem xét gọi nhập học nguyện vọng 2 nếu còn chỉ tiêu.

h) Khoa Y Dược
Khoa Y Dược xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm chất lượng đầu vào

do ĐHQGHN quy định. Khoa Y Dược chỉ xét tuyển đối với các thí sinh
dự thi ĐGNL lựa chọn phần KHTN. Điểm ngưỡng trúng tuyển được
xây dựng dựa trên tổng điểm bài thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) từ
cao xuống thấp. 
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i) Khoa Quốc tế
Khoa Quốc tế xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN

hoặc kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
Thí sinh có kết quả thi ĐGNL hoặc tham dự kỳ thi THPT Quốc gia

năm 2016 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do  ĐHQGHN
quy định. HĐTS của Khoa xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp
đến hết chỉ tiêu. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm
ngưỡng trúng tuyển vào Khoa có thể được xem xét điều chuyển sang
ngành khác nếu đáp ứng yêu cầu và còn chỉ tiêu.

Thí sinh trúng tuyển được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào
do Khoa tổ chức. Những thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh tương
đương Bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam, được bố trí học tiếng Anh bổ sung trong năm thứ nhất để đạt trình
độ tiếng Anh B2 trước khi vào học các môn chuyên ngành. 

Ngoài các đợt xét tuyển theo kế hoạch của ĐHQGHN, Khoa xét tuyển
đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) với điều kiện xét tuyển tương tự như các
đợt chính thức. Khoa Quốc tế có thể tổ chức xét tuyển kỳ tuyển sinh
mùa Xuân (tháng 2) đối với thí sinh có kết quả thi ĐGNL và đạt ngưỡng
đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. 
16. Công bố kết quả xét tuyển

Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển sẽ được công bố trên 
website của các đơn vị đào tạo trước ngày 30/06/2016 (đợt 1) và trước
ngày 30/8/2016 (đợt 2). Thí sinh được công nhận trúng tuyển cần phải
tốt nghiệp THPT để đủ điều kiện nhập học. Giấy báo thí sinh đạt ngưỡng
tuyển vào ĐHQGHN được gửi trực tiếp cho thí sinh trước ngày
25/7/2016 (đợt 1) và trước ngày 30/8/2016 (đợt 2). 
17. Triệu tập thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN

Thí sinh nhập học từ ngày 25/7/2016 đến trước ngày 30/8/2016 cho
cả 2 đợt xét tuyển. 
18. Xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng,
tiên tiến, chuẩn quốc tế 

Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh căn cứ vào điều kiện đăng ký
và kế hoạch tuyển sinh vào các chương trình đào tạo chất lượng cao,
tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế của các đơn vị đào tạo để đăng ký xét
tuyển.



3
THÔNG TIN TUYỂN SINH 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRONG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



|18           Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|19            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 



|20           Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|21            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 



|22           Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|23            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 



|24           Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|25            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 



|26           Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|27            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 



|28           Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|29            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 



|30           Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

|31            Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2016 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.vnu.edu.vn



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.vnu.edu.vn

THÍ SINH CÓ THỂ TẢI NỘI DUNG CUỐN SÁCH TẠI: 
Website: www.vnu.edu.vn

ww.cet.vnu.edu.vn


