
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH NĂM 2015 
 

1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

- Trường Đại học Hà Tĩnh sử dụng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển 

vào các ngành đào tạo của trường; 

- Riêng các ngành có môn thi năng khiếu, gồm: ĐH Giáo dục Mầm non, CĐ Giáo dục Mầm 

non, CĐ Giáo dục thể chất, Nhà trường tổ chức thi thêm môn Năng khiếu để lấy kết quả xét tuyển; 

- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học; 

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

a) Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường Đại học Hà Tĩnh qua 

đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: 

Phòng Đào tạo- Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, Đường 26-3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh 

b) Đăng kí xét tuyển nguyện vọng I: 

Thí sinh dùng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển nguyện vọng I. 

c) Đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 

- Thí sinh dùng 3 bản chính còn lại Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển các 

nguyện vọng bổ sung; 

- Kết thúc mỗi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không trúng tuyển được quyền rút 

hồ sơ ĐKXT để đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo. 

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

a) Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, thí sinh được phép đăng ký tối đa 4 ngành của 

Trường Đại Hà Tĩnh cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 

đến 4; 

b) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng I hay 

nguyện vọng bổ sung);  

c) Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo 

kết quả xét tuyển. 

4. TUYỂN SINH CÁC NGÀNH CÓ MÔN THI NĂNG KHIẾU 

a) Để xét tuyển vào các ngành có môn thi năng khiếu, thí sinh phải dự thi các môn năng khiếu 

do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối 

ngành đào tạo của các trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2015. 

Thời gian đăng ký dự thi và Lịch thi các môn Năng khiếu của Trường Đại học Hà Tĩnh 

như sau: 

Đợt I: Đăng ký từ ngày15/5 đến 12/7/2015,  ngày thi: 15-17/7/2015; 

Đợt II: Đăng ký từ ngày 01/8 đến 18/8/2015,  ngày thi: 20/8/2015 (nếu còn chỉ tiêu); 

Đợt III: Đăng ký từ ngày 25/8 đến 13/9/2015,  ngày thi: 15/9/2015 (nếu còn chỉ tiêu); 

b) Hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GDĐT; 

c) Thời gian đăng ký dự thi, thời gian thi, thời gian gọi nhập học thực hiện theo quy định của 

Bộ GDĐT; 

d) Điểm xét tuyển bao gồm: 

- Điểm thi các môn năng khiếu: Do Trường Đại học Hà Tĩnh hoặc các trường ĐH khác tổ 

chức thi tuyển trong năm 2015; 

- Điểm thi môn văn hóa: Sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. 



 

5. NHẬP HỌC 

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Hà Tĩnh cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau 

đây: Học bạ; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay 

trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước; 

Giấy khai sinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn 

của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển. 

6. VÙNG TUYỂN 

+ Các ngành sư phạm, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh được miễn học phí; 

+ Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

7. ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1) Điểm xét tuyển các ngành không quy định môn thi chính 

Điểm xét tuyển = điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3 + điểm ưu tiên (theo khu 

vực và đối tượng); 

2) Điểm xét tuyển các ngành có quy định môn thi chính 

Điểm xét tuyển = điểm thi môn 1+ điểm thi môn 2+ (điểm môn thi chính)2 +  điểm ưu tiên 

(theo khu vực và đối tượng). 

8. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

- Thí sinh có nguyện vọng học liên thông lên cao đẳng hoặc đại học chính quy phải dự thi các 

môn theo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hoặc các môn do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức 

thi: 

+ Đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia: Dùng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để 

đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng học liên thông; 

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Hà Tĩnh: phải thi 3 môn: môn cơ bản, 

môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.  

Mỗi năm, Nhà trường tổ chức 2 kỳ thi: đợt 1 tổ chức vào tháng 4; đợt 2 tổ chức vào tháng 8. 

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website:  www.htu.edu.vn  

- Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh: 0393 885 284 

 

Trường Đại học Hà Tĩnh - Nơi tạo dựng sự nghiệp và thành công cho bạn!  

 


