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(Mã trường: DHK) 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2.490. Trong đó: 2.080 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT; 

125 chỉ tiêu xét theo kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 (xét học bạ); 285 chỉ tiêu 

xét theo phương thức khác. 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ). 

– Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 

1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12; 

– Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) cộng 

điểm ưu tiên (nếu có) phải ≥ 18,0. 

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) 

năm 2023. 

– Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi của các môn đó trong kỳ thi TN THPT 

năm 2023; 

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được Đại học Huế công bố sau khi có kết quả thi TN 

THPT năm 2023. 

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

Phương thức 4: Xét tuyển theo phương thức riêng của Trường, cụ thể như sau: 

Trường Đại học Kinh tế ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 

thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

– Có kết quả học tập đạt học sinh giỏi 03 học kỳ (học kỳ I, II năm học lớp 11 và học kỳ I năm học 

lớp 12) đạt loại giỏi trở lên. 

– Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

các năm 2022, 2023 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển). 

– Có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) IELTS ≥ 5.0 hoặc 

TOEFL iBT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500. 



 


