
Trường Đại học Chu Văn An – Tập đoàn Ecopark thông báo 
xét tuyển bổ sung năm 2022 

Ngày 1/10/2022, Trường Đại học Chu Văn An – Tập đoàn Ecopark sẽ xét tuyển bổ sung K17 – Hệ đại 
học chính quy. Thí sinh trên toàn quốc có thể nộp hồ sơ trực tuyến ngay để tham gia đợt tuyển bổ sung 
này. 

Theo đó, Trường Đại học Chu Văn An sẽ xét tuyển bổ sung cho 09 ngành đào tạo với các 
mã ngành chỉ tiêu cụ thể như sau: 

 

Phương thức xét tuyển 

Phương thức 1 : Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 

– Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt học sinh giỏi Quốc Gia, các 
cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc Gia, đạt giải quận / huyện các môn văn hóa & thí sinh người nước ngoài 
đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển. 



Phương thức 2 : Xét tuyển theo học bạ 

– Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả học bạ THPT của 3 học kỳ (HK1, 2 
lớp 11 và HK1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 >= 15 điểm 

– Tổng điểm trung bình chung cả năm học lớp 12 >= 5 

Phương thức 3 : Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 

– Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: >= 15 điểm gồm điểm ưu tiên. 



Mọi chi tiết xin liên hệ về Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Chu Văn An – Tập đoàn 
Ecopark.  

Địa chỉ: Tòa B2, Rừng cọ, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.  

Hotline: 0968.395.392.  

Hoặc về địa chỉ Fanpage để được hướng dẫn: https://www.facebook.com/daihocchuvananecouni 
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