
1.  Phương thức xét tuyển 

- Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn thi xét tuyển, trong đó các môn 
thi trong tổ hợp môn thi xét tuyển đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.  

Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ (chỉ áp dụng đối với thí sinh có các chứng chỉ Tiếng 
Anh quốc tế). 

- Phương thức dựa vào học bạ THPT: 

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển.  

- Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022: 

Điểm xét tuyển dựa vào điểm bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022. 

2. Thông tin đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 cụ thể như sau: 



 



Hình thức và thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung  

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 02/10/2022. 

- Cách thức nộp hồ sơ (thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau): 

Cách 1: Nộp trực tuyến (online) 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn tại trang: http://bit.ly/xet-tuyen-truc-tuyen-UKH 

Cách 2: Nộp trực tiếp 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Khánh Hoà (số 1 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang 
- Khánh Hoà). 

-  Hồ sơ xét tuyển gồm: 

Phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh tải Phiếu đăng ký xét tuyển và điền đầy đủ thông tin (Tải mẫu phiếu tại 
đây: https://bit.ly/Mau-phieu-DKXT-2022 hoặc trên Website: www.ukh.edu.vn ). 

Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 
phương thức dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022). 

Học bạ THPT tất cả các trang (đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ) hoặc Phiếu điểm thi ĐGNL 
ĐHQG-HCM năm 2022 (đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022). 

Bằng TN THPT (đối với thí sinh TN năm 2021 trở về trước). 

(Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Thí sinh scan hoặc chụp ảnh bản gốc Hồ sơ xét tuyển gửi về địa chỉ 
email:tuyensinh@ukh.edu.vn ). 

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại website: http://ukh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp: 

Điện thoại: 02583.525.840 

Số điện thoại đường dây nóng: 0906 525 454 

 


