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1. Phương thức Tuyển sinh
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2019: áp
dụng cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo trừ 3 ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến
trúc.
- Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ (TBHB) trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12)
của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên: tối đa 40% chỉ tiêu tất cả các ngành hệ đào tạo chất
lượng cao (CLC).
- Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và tổ chức thi riêng đối với 3
ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc.
2. Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng: ngoài các đối tượng được xét tuyển thẳng theo
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng:
- Diện thứ 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 tại các trường chuyên, năng khiếu
(tỉnh, quốc gia, đại học) có: TBHB trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn
theo tổ hợp môn xét tuyển từ 7.0 trở lên đối với các ngành đào tạo hệ đại trà và từ 6.5 trở lên đối
với hệ CLC (Tối đa 10% chỉ tiêu mỗi ngành).
- Diện thứ 2: Xét tuyển thẳng tất cả các ngành của hệ đại trà và CLC cho các thí sinh tốt
nghiệp THPT năm 2019 đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.0 trở lên hoặc tương đương (* TOEFL,
TOEFL iBT, TOEIC,...) và có điểm TBHB trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng
môn theo tổ hợp từ 6.0 trở lên (Tối đa 10% chỉ tiêu mỗi ngành).
- Diện thứ 3: Trường dành 10% chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh để
xét tuyển thẳng các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên
hoặc tương đương và có điểm TBHB trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn
theo tổ hợp từ 6.0 trở lên.
- Diện thứ 4: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 tại: 200 trường tốp đầu
trong cả nước; các trường THPT có ký kết hợp tác về hướng nghiệp, tuyển sinh – đào tạo và
nghiên cứu khoa học, có thư giới thiệu của Hiệu trưởng và có điểm TBHB trong 5 học kỳ (không
tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.5 trở lên đối với các ngành đào tạo hệ đại trà
và từ 7.0 trở lên đối với hệ CLC (Danh sách các trường đăng trên Website:
tuyensinh.hcmute.edu.vn) (Tối đa 5% chỉ tiêu mỗi ngành).
- Diện thứ 5: Trường sử dụng tối đa 5% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt
nghiệp THPT năm 2019 đạt điểm SAT (Scholastic Assessment Test) quốc tế từ 800 trở lên.
- Diện thứ 6: Trường dành 20 chỉ tiêu cho ngành "Robot và trí tuệ nhân tạo" (học hoàn
toàn bằng tiếng Anh, miễn 100% học phí) để xét tuyển thẳng các thí sinh tốt nghiệp THPT năm
2019 đạt từ 24 điểm trở lên, ưu tiên học sinh các trường chuyên và có điểm IELTS quốc tế.
(*) Bảng quy đổi tương đương công bố trên website nhà trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn.
3. Các chính sách khuyến khích tài năng
- Cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 (không tính
điểm ưu tiên, điểm thưởng) của 3 môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm 1.000.000đ
(Mỗi ngành tối đa 1 thí sinh).
- Cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho thí sinh thuộc trường
chuyên, năng khiếu và học sinh trường liên kết có thư giới thiệu của Hiệu trưởng; 50% nữ học 9
ngành kỹ thuật (*); 25% nữ học 6 ngành kỹ thuật (**). Các học kỳ tiếp theo căn cứ vào kết quả
học tập để xét giảm học phí.

- Năm 2019 Trường dành 32 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên (học bổng toàn phần
100%, học bổng bán phần 50%, học bổng xuất sắc 120% học phí).
4. Học phí: Đại học hệ đại trà: 16,5 – 18,5 triệu đồng/năm; chất lượng cao tiếng việt: 27
– 28 triệu đồng/năm; chất lượng cao tiếng Anh: 30 triệu đồng/năm; Trường có ký túc xá 2.500
chỗ.
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