
Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo xét tuyển nguyện vọng đợt 2 từ 26.09 đến 
29.09.2022 đối với 17 ngành học chương trình đại trà và 5 ngành học chương trình tài năng. 
  

 
  
Trường xét tuyển nguyện vọng đợt 2 với 3 phương thức: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét 
kết quả học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP 
HCM. 
  
Theo đó, đối với chương trình đại trà, với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, 
thí sinh đạt từ 15 điểm có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng đợt 2 vào 16 ngành. Riêng ngành 
công nghệ thông tin, thí sinh đạt từ 15,5 điểm có thể đăng ký xét tuyển. 
  
Với phương thức xét kết quả học bạ THPT, thí sinh đạt từ 17 điểm có thể đăng ký xét tuyển 
ngành Quản trị kinh doanh. Thí sinh đạt từ 16,5 điểm có thể đăng ký xét tuyển 16 ngành còn lại. 
Với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do Đại học Quốc gia TP HCM tổ 
chức, thí sinh đạt từ 600 điểm có thể đăng ký xét tuyển 17 ngành chương trình đại trà. 
  
Đối với chương trình tài năng, với phương thức xét kết quả học bạ THPT và phương thức xét 
kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh đạt từ 18 điểm có thể đăng ký xét tuyển. Với 
phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức, 
thí sinh đạt từ 700 điểm có thể đăng ký xét tuyển chương trình tài năng. 
  
Thí sinh chuẩn bị hồ sơ xét tuyển và đến trực tiếp tại trường Đại học Gia Định cơ sở Hoàng 
Văn Thụ: 185-187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM để đăng ký xét tuyển. 
  



Ngoài mức học phí rẻ từ 7,5 – 12,5 triệu/học kỳ, GDU còn triển khai nhiều chính sách ưu đãi 
học phí hấp dẫn. Theo đó, khi đóng học phí toàn khóa (3 năm, 8 học kỳ) trước ngày 
31.10.2022, tân sinh viên sẽ được giảm 20% học phí. Khi đóng học phí 1 năm, tân sinh viên 
được giảm 10% học phí 1 năm, khi đóng học phí 2 năm được giảm 12% học phí 2 năm. 
  
Năm 2022, trường Đại học Gia Định có 17 ngành học chương trình đại trà và 5 ngành học 
chương trình tài năng (Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, 
Marketing và Ngôn ngữ Anh). 
  
Thí sinh đăng ký xét tuyển: 
• Trực tuyến tại: https://tuyensinh.giadinh.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen 
• Trực tiếp tại Trường Đại học Gia Định, 185-187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP 
HCM. 
 


