
Ngày 16/9, Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Thái Bình Dương thông báo xét tuyển sinh đại học bổ sung 
150 chỉ tiêu cho 08 ngành đào tạo. 

Theo đó, Trường ĐH Thái Bình Dương áp dụng 04 phương thức xét tuyển cho đợt bổ sung này, gồm: Xét điểm 
thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét điểm tốt nghiệp THPT; Xét điểm học bạ THPT; Xét điểm thi Đánh giá 
năng lực ĐHQG TP.HCM. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/9 đến hết ngày 15/10/2022. 

Đối tượng tuyển sinh 
Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và thỏa điều kiện tuyển sinh theo quy định tại Quy chế tuyển 
sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ 
GD&ĐT. 

Tổ hợp môn xét tuyển (đối với phương thức 1 và 2) 
Trường sử dụng các tổ hợp môn văn hóa trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 hoặc xét theo tổ hợp môn điểm 
lớp học kì 1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết cả năm lớp 12, bao gồm: 

 

Chỉ tiêu và các ngành tuyển sinh 

Chỉ tiêu, các ngành bậc đại học, mã ngành và tổ hợp môn 



 

Một số thông tin về ngành và chương trình đào tạo, thí sinh cần lưu ý: 

• Chương trình đào tạo có một số môn bắt buộc học bằng tiếng Anh, áp dụng kể cả cho thí sinh xét tuyển 
vào trường với ngoại ngữ là tiếng Pháp. 

• Trường mở lớp với sĩ số tối thiểu theo quy định của trường. 

Hồ sơ đăng ký, thời gian và nơi nhận hồ sơ 

Thời gian và hồ sơ xét tuyển 

• Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2022. 

• Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác 
nhận tình trạng cư trú; Học bạ cấp THPT; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Các giấy tờ minh 
chứng khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên theo quy định; Các chứng chỉ, văn bằng khác (nếu có). 

Nơi nộp hồ sơ 



• Đăng ký trực tuyến: tại đường dẫn http://tbd.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen/, hoặc; 

• Gửi hồ sơ qua bưu điện: Thí sinh ghi rõ trên bìa thư “Hồ sơ đăng ký xét tuyển”. Gửi về địa chỉ: Phòng 
Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Thái Bình Dương, Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha 
Trang, Khánh Hòa, hoặc; 

• Đăng ký trực tiếp: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (A105 tầng trệt), Trường Đại học Thái Bình 
Dương, Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Các mốc thời gian khác (dự kiến) 
1. Công bố danh sách trúng tuyển: từ ngày 01/10 đến ngày 20/10/2022 (tùy theo số lượng hồ sơ đăng ký dự 

tuyển). 

2. Đăng ký nhập học: từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/10/2022 (tùy theo số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển). 

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Đại học Thái Bình Dương 

• Địa chỉ: Phòng A108 – Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

• Điện thoại: (0258) 3727 147 | Zalo: 0886433379 

• Email: tuyensinh@tbd.edu.vn 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương 

 


