
Nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Hồng Đức năm 2023 

Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) dự kiến 

tuyển sinh 2600 chỉ tiêu cho 29 mã ngành đào tạo.  

Một số điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2023 của Nhà trường: 

Một trong các nhiệm vụ hiện nay Nhà trường đang chỉ đạo và triển khai là xây dựng phương án 

tuyển sinh năm 2023, với một số điểm mới như sau: 

Đối với tuyển sinh sau đại học, Nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo 05 chuyên ngành trình 

độ tiến sĩ với dự kiến 18 chỉ tiêu và 19 chuyên ngành trình độ thạc sĩ với dự kiến 475 chỉ tiêu.  

Đối với tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, thực hiện tuyển sinh 29 ngành với chỉ tiêu dự 

kiến là 2.600. 

Đối với tuyển sinh đào tạo đại học liên thông, vừa làm vừa học, thực hiện tuyển sinh 25 ngành 

với chỉ tiêu dự kiến là 1.800. 

Hình thức tuyển sinh, thời gian nhận đăng ký được Nhà trường thông báo công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng.  

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Nhà trường: 

Từ năm 2023, Trường Đại học Hồng Đức đã ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học riêng 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, năm 2023 trong tuyển sinh đào tạo trình 

độ đại học chính quy, Nhà trường có một số điểm mới như sau: 

1) Thực hiện xét tuyển theo 6 phương, gồm 

Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 

Phương thức 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc 2022; 

Phương thức 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT;  

Phương thức 4: Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Hồng Đức. 

Phương thức 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm trở 

lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký). 

Phương thức 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc 

trường đại học tổ chức thi năm 2023 (ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH 

Sư phạm Hà Nội,…) 



2) Tuyển sinh 29 ngành với dự kiến 2.600 chỉ tiêu, trong đó 13 ngành đào tạo giáo viên (Toán, 

Lý, Hóa, Sinh, Tin, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn, Sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, GD 

Tiểu học và GD Mầm non), 5 ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh-Quản lý và Luật (Kế toán, 

Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Tài chính-Ngân hàng, Luật), 05 ngành thuộc nhóm ngành Kỹ 

thuật-Công nghệ và Nông nghiệp (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Chăn 

nuôi-Thú y, Khoa học cây trồng) và 06 ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội-Nhân văn 

và Hành vi (Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Kinh tế, Tâm lý học, 

Ngôn ngữ Anh). 

3) Để khuyến khích thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi TN THPT năm 2023 và học sinh tỉnh 

ngoài, Nhà trường thực hiện một số chính sách như sau 

- Miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2023 hoặc thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực/đánh giá tư duy năm 2023 quy đổi đạt 

từ 25,5/30 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và khu vực). 

- Giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2023 hoặc thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực/đánh giá tư duy năm 2023 quy đổi đạt 

từ 22,5/30 đến dưới 25,5/30 điểm (không tính điểm ưu tiên và khu vực). 

- Miễn 100% phí ở ký túc xá cho sinh viên là người có hộ khẩu ngoài tỉnh Thanh Hóa. 


