
MIT University Vietnam xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2022 

MIT University Vietnam nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đến 10/10/2022, cơ hội nhận 500 suất học bổng 
giá trị và nhiều ưu đãi tài chính hấp dẫn. 

1. Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 10/10/2022: "Vé vàng" để vào đại học đúng ngành yêu 
thích 
Theo đó MIT University nhận hồ sơ xét tuyển đến 10/10 với 16 ngành và 32 chuyên ngành:  

 

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng với mức điểm chuẩn công bố đợt 1 



Hồ sơ xét tuyển tại MIT University bao gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của MIT hoặc đăng ký online tại https://dangky.mit.vn),  

- Bản photo công chứng học bạ THPT + Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt 
nghiệp THPT tạm thời (Có thể chụp và gửi về Zalo 0981767568 trước). 

2. Cơ hội nhận học bổng và nhiều ưu đãi tài chính 
Với 500 suất học bổng trị giá 08 tỷ đồng dành cho Tân Sinh viên khóa 2022 cùng nhiều hỗ trợ tài chính, tiện ích học 
tập “xịn sò”, chẳng phải ngẫu nhiên mà MIT University được đánh giá là phương án đầu tư tài chính thông minh cho 
tương lai. 

 

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi năm học 2022  



Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại MIT University, đăng ký trực tuyến tại website https://dangky.mit.vn hoặc gửi 
trực tiếp tại trường 
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