
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH VĂN HIẾN 
 

Năm 2020, trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh 3.600 chỉ tiêu với 5 phương thức xét 
tuyển cụ thể như sau: 
 
1. Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (35% tổng chỉ tiêu) 
   Áp dụng: đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo các tổ hợp môn 
như sau: 
   A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn 
   C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội 
   D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
 
2. Xét tuyển học bạ THPT (40% tổng chỉ tiêu) 
    Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể chọn 1 trong 3 hình thức xét tuyển: 
   Đại học Văn Hiến đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 đến 28-5-2020. 
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và 
học kỳ 1 của lớp 12) cộng với điểm ưu tiên khu vực đạt từ 18,0 điểm 
- Hình thức 2:  Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ lớp 12 + điểm ưu 
tiên khu vực đạt từ 18,0 điểm 
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên 
 
3. Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM 
(15% tổng chỉ tiêu) 
   Thí sinh tham dự kỳ thi và có điểm thi bằng điểm sàn do Trường Đại học Văn Hiến quy 
định sẽ được xét tuyển và nhập học. 
 
4. Xét tuyển theo kỳ thi riêng đối với ngành Thanh nhạc và Piano   
   Vòng 1: Thí sinh xét tuyển học bạ THPT đối với môn Ngữ Văn 
- Hình thức 1: điểm trung bình môn Ngữ văn HK1 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12 ≥ 5.0 điểm 
- Hình thức 2: điểm trung bình môn Ngữ văn Hk1 + HK2 lớp 12  ≥ 5.0 điểm 
   Vòng 2: Tham gia kỳ thi năng khiếu riêng do trường Đại học Văn Hiến tổ chức 
 
5. Xét tuyển thẳng (10% tổng chỉ tiêu) 
   Ngoài các đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT. Trường 
Đại học Văn Hiến ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy định của trường, gồm:  
- Diện thứ 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường chuyên, năng khiếu có điểm trung bình 
năm lớp 12 đạt từ 6,5 điểm. 
- Diện thứ 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi, 
cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi năng khiếu, thể dục thể thao từ cấp tỉnh/ thành phố và có 
điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm; 
- Diện thứ 3: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT đạt điểm 
IELTS quốc tế từ 5.0 trở lên, ngành Ngôn ngữ Nhật và chuyên ngành Nhật Bản học đạt điểm 
JLPT N4, chuyên ngành Hàn Quốc học đạt điểm TOPIK 3, ngành Ngôn ngữ Trung đạt điểm 
HSK cấp độ 3, và có điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm. 
- Diện thứ 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường có ký kết hợp tác về tư vấn hướng 
nghiệp, tuyển sinh, đào tạo kỹ năng, có thư giới thiệu của Hiệu trưởng và có điểm trung bình 
năm lớp 12 đạt từ 6,5 điểm. 
Ngành và tổ hợp xét tuyển:  
 



 


