
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2023 
Trường Đại Học Phương Đông đã công bố đề án tuyển sinh năm học 2023. Chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2023 là 2.425 sinh viên cho 16 ngành học ! 

1. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 

- Thí sinh có thể sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc sử dụng kết quả 

thi 02 môn từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả môn năng khiếu theo tổ hợp đăng ký xét 

tuyển. 

2. Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một trong hai 

phương thức sau: 

- Phương thức 1: (Mã xét tuyển 200) Sử dụng kết quả 03 môn từ điểm trung bình học tập ba học 

kỳ (hai học kỳ lớp 11, học kì 1 lớp 12); Điểm trung bình 3 học kỳ của 3 môn trong tổ hợp môn xét 

tuyển đạt từ 20,00 điểm trở lên;  

(Mã xét tuyển 406) Sử dụng kết quả 02 môn từ điểm trung bình học tập ba học kỳ (hai học kỳ lớp 

11, học kì 1 lớp 12) đối với tổ hợp V00, V01, V02; hoặc của môn Ngữ Văn đối với tổ hợp H00 và 

kết quả môn năng khiếu theo tổ hợp đăng ký xét tuyển. 

- Phương thức 2: (Tổ hợp L12) Sử dụng kết quả học tập trung bình năm lớp 12. Điểm trung bình 

học tập năm lớp 12 đạt 7,0 trở lên (Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ 

Trung Quốc: điểm trung bình môn Ngoại ngữ phải đạt từ 6.0 trở lên).  

(Tổ hợp L12V) Sử dụng kết quả học tập trung bình năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật, áp dụng 

đối với ngành Kiến trúc. 

Dự kiến thời gian xét tuyển: từ ngày 15/03/2023 đến 10/09/2023. 



 


