
Đại học Chu Văn An công bố phương án tuyển sinh 2023 

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

Trường Đại học Chu Văn An xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

2. Phạm vi tuyển sinh 

Trường Đại học Chu Văn An xét tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

3. Phương thức tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2023: xét tuyển theo 3 phương thức 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp các môn dùng 

để xét tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, 

HK1 lớp 12) hoặc của 2 học kì năm học lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc điểm trung bình 

chung của cả năm học lớp 12. 

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kì thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa 

Hà Nội áp dụng đối với các ngành: Công nghệ thông tin và Kĩ thuật điện. 

- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2023, ưu tiên xét tốt tuyển các thí 

sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia; thí sinh 

người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo theo diện cử tuyển. 

* Đối với chuyên ngành Kiến trúc, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật 

do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật năm 2022 từ các trường đại 

học khác đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh 



 



 

 



 



* Các ngành có môn năng khiếu: ngành Kiến trúc 

Đối với các môn năng khiếu thí sinh có thể sử dụng điểm năng khiếu của các trường Đại học 

khác hoặc tham gia sơ tuyển của trường Đại học Chu Văn An (Nhà trường tổ chức thi môn Hình 

hoạ và môn Bố cục màu, có thể dùng phương thức thi trực tiếp hoặc trực tuyến). Nhà trường 

nhận hồ sơ đăng kí dự thi năng khiếu môn vẽ từ ngày 15/04/2023. Trưởng Đại học Chu Văn An 

sẽ chủ động sử dụng kết quả thi năng khiếu vẽ của thí sinh, kết hợp với kết quả các môn văn hoá 

trong tổ hợp môn xét tuyển để xét tuyển. Thí sinh xét học bạ cần nộp hồ sơ về Trường Đại học 

Chu Văn An, thí sinh xét kết quả của Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thì nộp hồ sơ cùng hồ sơ 

dự thi tốt nghiệp, Trường sẽ tải kết quả thi năng khiếu vẽ lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT. 

6.2. Nguyên tắc chung xét tuyển 

- Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình; không có chênh lệch điểm giữa các tổ 

họp xét tuyển; 

- Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

- Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được 

chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau. 

- Kết thúc đợt xét tuyển 1nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo 

quy định của Bộ GD&ĐT và cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

7. Tổ chức tuyển sinh 

7.1. Thời gian xét tuyển 

- Đối với phương thức xét điểm thi Trung học phổ thông: Theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

- Đối với phương thức xét điểm học bạ THPT: từ ngày 15/02/2023 đến ngày 30/12/2023; 

7.2. Hình thức nhận đăng kí xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 4 hình thức 

sau: 

- Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại trang thông tin điện tử theo hướng dẫn Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 



- Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển qua đường bưu chính theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển 

phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) về địa chỉ các cơ sở đào tạo của Trường. 

- Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của Trường; 

Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại trang thông tin điện tử của Trường Đại học 

Chu Văn Anh: https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/. 

7.3. Hồ sơ xét tuyển và địa điểm nhận hồ sơ 

Đối với hình thức xét tuyển học bạ, hồ sơ bao gồm: 

- Phiếu đăng kí xét tuyển năm 2023 

- Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 

Đối với xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh 

- 04 Ảnh 4x6 

- Phiếu đăng kí xét tuyển năm 2023 

Giấy xác nhận kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) 

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 

7.4. Địa điểm nhận hồ sơ 

- Cơ sở Ecopark: Trung tâm đào tạo – Toà B2 Rừng Cọ, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng 

Yên. 

- Cơ sở Khu Đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. 

- Hotline tuyển sinh: 0968395392 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh 



- 04 Ảnh 4x6 

8. Chính sách ưu tiên 

Chính sách ưu tiên trong xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

- Xét tuyển kết quả theo học bạ: Miễn lệ phí xét tuyển. 

- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu 

có) 

Học phí 450.000đ/1 tín chỉ (tương đương 1.450.000₫/sinh viên/1 tháng). Lộ trình tăng học phí 

theo Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/8/2022 của Thủ tướng chính phủ. Dự kiến mức học 

phí năm học 2023-2023 và của cả khóa học như sau: 

Ngành/Chương trình Mã Ngành Học 

phí/1SV/năm, 

năm học 2023–

2024 (VNĐ) 

Dự kiến học phí/1SV 

/cả khóa học (VNĐ) 

Kế toán 7340301 14.500.000 62.100.000 

Tài chính - Ngân hàng 7340201 14.500.000 62.550.000 

Quản trị kinh doanh 7340101 14.500.000 61.200.000 
 

 

 


