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PHỤ LỤC
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đào tạo
trình độ đại học vừa làm vừa học
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào tuyển sinh đào tạo Vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
TT

Phương thức
tuyển sinh

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đại học (từ THPT)

1

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công
bố sau khi có kết quả thi THPT và theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường hợp sử dụng
Xét tuyển theo kết hợp điểm thi THPT và thi tuyển (các môn năng
kết quả thi
khiếu): Điểm bài thi/môn thi xét tuyển hoặc điểm
THPT QG
trung bình cộng các bài thi/môn thi xét tuyển tối
thiểu bằng điểm trung bình cộng tổ hợp các bài
thi/môn thi theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào do Bộ GDĐT quy định.

2

Học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12
Xét tuyển theo
xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0
kết quả học
trở lên. Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, học sinh
tập THPT
đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại
(học bạ)
Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

3

Thi tuyển

Học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp
12 xếp loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ
6,5 trở lên.

Liên thông từ TC/CĐ-ĐH
Xét điểm
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng
trung bình
trước ngày 7/5/2020:
chung học tập

Ghi
chú

ở trình độ
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ trung
trung cấp hoặc cấp hoặc cao đẳng >= 5,0 (theo thang điểm 10) hoặc
cao đẳng
>= 2,0 (theo thang điểm 4).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng
sau ngày 7/5/2020:
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ trung
cấp hoặc cao đẳng >= 5,0 (theo thang điểm 10) hoặc
>= 2,0 (theo thang điểm 4) và phải đạt một trong các
tiêu chí sau:
- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình
chung các môn văn hóa Trung học phổ thông
(THPT) đạt từ 8,0 trở lên;
- Tốt nghiệp THPT loại giỏi;
- Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh
nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
- Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng đạt
loại giỏi;
- Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng đạt
loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với
chuyên môn đào tạo;
Văn bằng thứ hai
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ đại
học thứ nhất >= 5,0 (theo thang điểm 10) hoặc >=
2,0 (theo thang điểm 4) và phải đạt một trong các
tiêu chí sau:
- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình
chung các môn văn hóa Trung học phổ thông
(THPT) đạt từ 8,0 trở lên;

Xét điểm
trung bình
chung học tập
- Tốt nghiệp THPT loại giỏi;
ở trình độ đại
- Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh
học thứ nhất
nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại giỏi;

- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại khá và có 3
năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn
đào tạo;

- Đã tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành đào tạo
giáo viên.
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