
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Việt Đức (VGU) thông báo tuyển sinh đại học năm 2022 đợt bổ sung như 
sau: 

1. Phương thức tuyển sinh 

Stt Phương thức Nội dung 

1 Phương thức 2:  Xét tuyển 

Học bạ THPT 

  Phương thức này chỉ áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp các trường 

THPT của Việt Nam trong năm tuyển sinh. 

  - Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình theo trọng số của 6 môn học 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong ba năm THPT 

(lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12). 

2 Phương thức 3: Xét tuyển 

thẳng 

  Phương thức này áp dụng đối với thí sinh có thành tích học tập đặc biệt: 

  - Thành viên đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế; đạt giải 

trong các kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh/thành 

phố; 

  - Đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc cấp quốc gia Việt Nam. 

3 
Phương thức 4: Xét tuyển 

dựa trên chứng chỉ/ bằng tốt 

nghiệp THPT quốc tế 

  Phương thức này áp dụng đối với thí sinh có các chứng chỉ/ bằng tốt 

nghiệp THPT quốc tế 

  - IBD, AS/A-Level, IGCSE, WACE…); hoặc chứng chỉ bài thi năng lực quốc 

tế (TestAS, SAT); 

  - Bằng tốt nghiệp phổ thông trung hoc quốc tế được công nhận theo 

danh sách do VGU quy định. 

4 Phương thức 5: Xét tuyển 

dựa trên kết quả thi THPT. 

  - Xét tổng điểm của 3 môn thi theo tổ hợp môn dựa trên kết quả thi 

THPT năm 2022       (A00/A01/B00/D01/D03/D05/D07/V00/V02) 

 

2. Yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào 

Thí sinh cần thỏa mãn một trong các yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào sau đây: 

• Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ít nhất tương đương IELTS học thuật 5.0 hoặc TOEFL iBT 42 còn 

hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ; hoặc 

• Đạt ít nhất 71 điểm trong bài thi onSET; hoặc 

• Điểm trung bình môn tiếng Anh trong 3 năm THPT (lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt ít nhất 

7,5 (thang điểm 10) (chỉ áp dụng cho Phương thức 2); hoặc 



• Đạt ít nhất 7,5 điểm (thang điểm 10) môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm tuyển 

sinh (chỉ áp dụng cho phương thức 5); 

Các trường hợp sau đây được miễn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào: 

• Thí sinh đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức theo danh sách do VGU 

quy định. 

• Thí sinh tốt nghiệp các chương trình THPT quốc tế mà ngôn ngữ giảng dạy và kiểm tra là tiếng Anh. 

3. Quy trình dự tuyển 

Thí sinh cần hoàn thành đơn đăng ký và nộp các tài liệu sau đây (bản scan) thông qua hệ thống nộp đơn trực 

truyến của VGU (https://apply.vgu.edu.vn): 

• Căn cước công dân/ hộ chiếu; 

• Chứng nhận tốt nghiệp THPT chính thức/ tạm thời (nếu có); 

• Học bạ các năm học bậc THPT (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) có xác nhận của trường THPT (yêu 

cầu đối với Phương thức 2); 

• Chứng nhận giải thưởng hay minh chứng của thành tích đạt được (yêu cầu đối với Phương thức 3); 

• Bằng tốt nghiệp THPT quốc tế hoặc chứng chỉ bài thi năng lực quốc tế (yêu cầu đối với Phương 

thức 4); 

• Giấy chứng nhận Kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2022 (yêu cầu đối với Phương thức 5); 

• Chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ (nếu có). 

4. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/10/2022. 

5. Thông tin liên hệ 

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ, chính sách 

học phí, học bổng… tham khảo tại https://vgu.edu.vn/vi/admission hoặc liên hệ: 

Cơ sở chính tại Bình Dương 

• Địa chỉ: Phòng 220, Tòa nhà hành chính, Đường Vành đai 4, Khu phố 4, Phường Thới Hòa, Thị xã 

Bến Cát, Bình Dương. 

• Điện thoại: 0274 222 0990, số nội bộ 70160 

Văn phòng Trường Đại học Việt Đức tại Tp. Hồ Chí Minh 

• Địa chỉ: Halo Building (Tầng 5), số 10 Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 



• Điện thoại: 0988 54 52 54 - (028) 3825 6340 

 


