
Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển sinh bổ sung các ngành trình độ đại học hệ chính 
quy năm 2022 như sau:  
1. Đối tượng tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy 
hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp 
trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối 
lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi 
hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép 
thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt 
Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT); 
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có 
thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập 
thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định; 
- Thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc 
tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 
của Giám đốc ĐHQGHN. 
2. Phạm vi tuyển sinh 
Trường Đại học Việt Nhật tổ chức tuyển sinh trong toàn quốc và quốc tế. 
3. Phương thức tuyển sinh 
3.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 
3.2. Xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN  
3.3. Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn); 
3.4. Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi THPT 2022 

4. Danh mục ngành, chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển bổ sung năm 2022 
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- Thí sinh đạt yêu 
cầu của ban giám 
khảo. 
- Tổng điểm của 
03 bài thi/môn thi 
tốt nghiệp THPT 
năm 2022 trong tổ 
hợp xét tuyển của 
ngành tương ứng 
hoặc tổng điểm 03 
môn Toán và Ngữ 
văn và Ngoại ngữ 
đạt 20 điểm trở 
lên. 

chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế 
tương 
đương(xem chi 
tiết tại Phụ 
lục 1). 
- Điểm 2 môn thi 
còn lại trong tổ 
hợp xét tuyển mỗi 
môn đạt tối 
thiểu 7 điểm trở 
lên trong kỳ thi 
tốt nghiệp THPT 
năm 2022 (trong 
đó bắt buộc có 
môn Toán). 

Nông 
nghiệp 
thông 
minh và 
bền vững 

7620122 40 20 80/150 

Ghi chú: Các ngành đào tạo của Trường Đại học Việt Nhật là các chương trình đào tạo chất lượng 
cao theo đặc thù đơn vị. Thí sinh phải có kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi tốt nghiệp THPT năm 
2022 đạt tối thiểu 6.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn 
Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương 
đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. 

(*) Điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 là tổng điểm các bài thi/môn thi của 
tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30 cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định 
của Quy chế tuyển sinh hiện hành. 
5. Tổ chức tuyển sinh 
5.1. Thời gian xét tuyển: 
Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung: 
        - Đợt 1: trước 12h00 ngày 30/9/2022. 
        - Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ 30/9 đến 17h00 ngày 15/10/2022. 
5.2. Hình thức đăng ký xét tuyển: 



Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn trên website của Trường hoặc nộp 
trực tiếp theo địa chỉ: 
- Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên,  Phòng 510, Tầng 5, Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu 
Phước, Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tel: (+84-24) 73066001 (số máy lẻ: 5093); 
Hotline: +84-966954736;  
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính. 
- Hồ sơ dự tuyển: 

TT Hồ sơ cần nộp Ghi chú 
1.   01 đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu tải tại website của Trường Bắt buộc 
2.   02 ảnh chụp 4x6 (trong vòng 6 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ) Bắt buộc 
3.   01 bản sao công chứng học bạ THPT (đủ 6 kỳ) Bắt buộc 
4.   Bản sao công chứng CMTND hoặc CCCD Bắt buộc 
5.   Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL iBT (Nếu có) 
6.   Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Nhật JLPT (Nếu có) 
7.   Bản sao công chứng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực cho học sinh 

THPT do ĐHQGHN tổ chức 
(Nếu có) 

8.   Các giấy tờ khác: bằng khen, chứng nhận thành tích, thư giới thiệu, 
bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời…. (Nếu có) 

5.3. Lệ phí xét tuyển 
- Phương thức xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn): 580.000 đồng  
- Các phương thức còn lại: 30.000 đồng  
- Hình thức thanh toán: 
Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thí sinh trúng tuyển 
nộp phí nhập học và học phí tạm thu tại thời điểm nhập học. Lệ phí và học phí được nộp 
theo một trong các phương thức sau:  
+ Chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản sau: 
Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 
Tên chi nhánh: Chi nhánh Mỹ Đình 
Số tài khoản: 26010000816336 
Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Việt Nhật 
Loại tiền tệ chuyển 
khoản: 

VND 

Số tiền được 
chuyển:  

- Phương thức xét hồ sơ và phỏng vấn: 580.000 đồng  
- Các phương thức còn lại: 30.000 đồng 

Nội dung chuyển 
tiền: 

Viết không dấu theo cú pháp sau:  
(Họ và tên thí sinh) đóng lệ phí bổ sung (ngành) 
(Viết tắt theo tên ngành: Khoa học và kỹ thuật máy 



tính – BCSE; Nông nghiệp thông minh và bền vững – 
ESAS; Kỹ thuật xây dựng: ECE) 

+ Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch và Tài chính trong giờ hành chính. 
5.4. Thời gian nhập học bổ sung 
Đợt 1: Thí sinh nhận kết quả trước 01/10/2022 để nhập học bổ sung trước 3/10/2022 
Đợt 2: Thí sinh nhận kết quả trước 17/10/2022 để nhập học bổ sung trước 20/10/2022 
Thông tin chi tiết xem thêm tại: 
- Website: https://vju.ac.vn/ hoặc http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc 
- Kênh Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.vju/ 
- Văn phòng Tuyển sinh trường Đại học Việt Nhật, Đường Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Hà Nội. ĐT:  024 7306 6001 - máy lẻ 5093. Hotline văn phòng tuyển sinh: 0966 954 
736; 0969 638 426. 
 


