
Dự kiến các phương thức xét tuyển năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

A. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh theo 06 phương thức 

tuyển sinh: 

- Xét kết quả học tập cấp THPT. 

- Xét điểm thi TN THPT năm 2023. 

- Xét kết quả học tập cấp THPT hoặc xét điểm thi TN THPT năm 2023 kết hợp với kết quả thi 

năng khiếu. 

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

- Xét tuyển theo phương thức riêng của các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế 

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (áp dụng cho các ngành 

đào tạo của Trường Đại học Sư phạm). 

I. 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. 

- Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, 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 và có 

học lực năm học lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,0. 

II. 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 và sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào cho khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. 



III. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm thi TN THPT năm 2023 hoặc dựa vào điểm học bạ 

kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu). 

Trường Đại học Sư phạm áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi TN THPT năm 2023 

hoặc dựa vào điểm học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu cho ngành Giáo dục Mầm 

non và ngành Sư phạm Âm nhạc. 

  

STT 
Tên  ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

1 Giáo dục Mầm non 7140201 

1. Ngữ văn; Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 

(Năng khiếu 1: Hát, Năng khiếu 2: Kể chuyện theo tranh) 

2. Toán; Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 

(Năng khiếu 1: Hát, Năng khiếu 2: Kể chuyện theo tranh) 

2 Sư phạm âm nhạc 7140221 

1. Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 

(Năng khiếu 1: Cao độ - Tiết tấu 

Năng khiếu 2: Hát/Nhạc cụ) 

2. Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 

(Năng khiếu 1: Cao độ - Tiết tấu 

Năng khiếu 2: Hát/Nhạc cụ) 

Phương thức thi 

Ngoài môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm tổ chức 

theo quy định để lấy kết quả xét tuyển. 

Điều kiện xét tuyển 

* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi TN THPT năm 2023 kết hợp với kết quả 

thi tuyển năng khiếu 

- Điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi TN THPT năm 2023. 

- Điểm môn văn hóa phải thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. 



* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển năng 

khiếu 

- Điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung môn học đó của 02 

học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học 

lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. 

- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc: Điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT có học 

lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Trong trường hợp thí 

sinh có điểm thi các môn năng khiếu đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) 

thì điều kiện xét tuyển là điểm môn văn hóa phải ≥ 5,0. 

- Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) 

phải ≥ 18,0. 

IV. Phương thức 4: Xét tuyển riêng 

Trường Đại học Sư phạm ưu tiên xét tuyển vào các ngành phù hợp đối với thí sinh thỏa mãn một 

trong các tiêu chí sau: 

- Học sinh trường chuyên THPT ba năm đạt danh hiệu học sinh giỏi trở lên được ưu tiên xét 

tuyển vào ngành phù hợp với môn chuyên trong chương trình học THPT. 

- Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi các kỳ 

thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia 

(thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm đăng ký xét tuyển), đã tốt nghiệp THPT, 

có học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên xét tuyển vào các ngành phù hợp (môn đoạt 

giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển của ngành đăng kí xét tuyển). 

- Học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, có học lực năm học lớp 12 đạt loại giỏi trở lên (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn 

xét tuyển của ngành đăng kí xét tuyển). 

- Thí sinh đoạt một trong các giải Vàng, Bạc, Đồng (hoặc các giải thưởng tương đương) trong 

các kỳ thi nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung và có học lực năm học lớp 12 đạt từ 

loại giỏi trở lên được ưu tiên xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non. 



- Thí sinh đoạt một trong các giải Vàng, Bạc, Đồng (hoặc các giải thưởng tương đương) trong 

các kỳ thi âm nhạc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và có học lực lớp 12 đạt từ 

loại khá trở lên được ưu tiên xét tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc. 

- Ưu tiên xét tuyển dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với điểm thi TN THPT năm 

2023: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (còn thời hạn đến ngày công 

bố kết quả trúng tuyển và trong tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh) đạt IELTS ≥ 5.0 hoặc 

TOEFL iBT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500. 

Điều kiện xét tuyển: 

+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Tổng điểm 02 môn (không phải môn 

Tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ 

GD&ĐT quy định. 

+ Đối với các ngành còn lại (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): Tổng điểm 02 môn 

(không phải môn Tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển phải ≥12,0. 

- Ưu tiên xét tuyển dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với điểm học bạ: Thí sinh có 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (còn thời hạn đến ngày công bố kết quả trúng 

tuyển và trong tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh) đạt IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 60 

hoặc TOEFL ITP ≥ 500. 

Điều kiện xét tuyển: 

+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Có học lực năm học lớp 12 xếp loại 

giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên và tổng điểm 02 môn (không phải môn 

Tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển phải ≥12,0 

+ Đối với các ngành còn lại (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): Tổng điểm 02 môn 

(không phải môn Tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển phải ≥12,0. 

B. LƯU Ý: 

- Điều kiện xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư 

phạm là xếp loại hạnh kiểm của năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ). 

- Điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo bằng tiếng Anh là người học phải có trình độ ngoại 

ngữ tiếng Anh đạt mức tối thiểu: Học kì 1 lớp 12 môn Tiếng Anh đạt 6,5 điểm trở lên; hoặc bậc 

2 khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; hoặc các chứng chỉ tương đương (A2, IELTS: 



3.5, TOEIC: 400, TOEFL ITP: 400, TOEFL CBT: 96, TOEFL IBT: 40, Cambridge Test: 45-64 

PET hoặc 70-89 KET). 

- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm không tuyển 

những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. 

 


