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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Tuyển sinh ngành Đại học Sư phạm Tiếng Anh và Đại học Ngôn ngữ Anh hệ chính quy
vào trường ĐH Hồng Đức năm 2021
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của trường ĐH Hồng Đức, Khoa Ngoại Ngữ tuyển sinh đào tạo năm 2021 với 210 chỉ tiêu gồm 2 ngành đào tạo
bậc đại học. Cụ thể như sau:
1. Vùng tuyển: tuyển thí sinh trong cả nước
2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học
3. Phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả thi THPT QG năm 2019 và tốt nghiệp THPT năm 2020
+ Phương thức 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT
+ Phương thức 4: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển thẳng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
+ Phương thức 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp
chứng chỉ đến ngày đăng kí).
4. Chỉ tiêu và các thông tin cần thiết
TT
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Ngành học

Đại học
Sư Phạm
Tiếng Anh

Mã
ngành

7140231

Website: http://hdu.edu.vn/
Website: http://hdu.edu.vn/vi-vn/9/

Chỉ tiêu

Phương thức
tuyển sinh

150

Phương thức 1:
60-85%
Phương thức 2:
không quá 20%

Mã tổ hợp
môn xét
tuyển
A01:
Toán-Lý-Anh

D01:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng
Phương thức 1: Có tổng điểm 3 môn thi hoặc bài thi đạt ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố.
Phương thức 2: Đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thuộc tổ
hợp xét tuyển và điểm khu vực, ưu tiên (nếu có): 18 điểm nếu tốt
nghiệp năm 2019 và 18.5 điểm nếu tốt nghiệp năm 2020.
Fanpage và nhóm Facebook: Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Hồng Đức
Fanpage tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức: https://www.facebook.com/tvtshongduc
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Phương thức 3:
30-50%
Phương thức 4:
không quá 20%
Phương thức 5:
không quá 10%

Văn-ToánAnh
D14:
Văn-Sử-Anh
D66:
Văn-GDCDAnh
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Đại học
Ngôn Ngữ
Anh

7220201

Website: http://hdu.edu.vn/
Website: http://hdu.edu.vn/vi-vn/9/

60

Phương thức 1:
40-70%
Phương thức 2:
không quá 20%
Phương thức 3:
30-50%
Phương thức 4:
không quá 20%
Phương thức 5:
không quá 10%

Phương thức 3: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn
xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT
không thấp hơn 8.0 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp
loại giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
Phương thức 4: + Đạt giải quốc tế, quốc gia (giải nhất, giải nhì, giải
ba) các môn văn hóa tương ứng ngành xét tuyển
+ Tốt nghiệp trường chuyên (tương ứng ngành xét tuyển) đạt giải nhất,
nhì, ba cấp tỉnh hoặc có 3 năm học THPT đạt học sinh giỏi
+ Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh giải ba trở lên, nếu học lực lớp 12 đạt
loại giỏi được xét tuyển vào tất cả các ngành học, nếu học lực đạt loại
khá/TB được xét tuyển vào các ngành đào tạo ngoài sư phạm.
Phương thức 5: Chứng chỉ trong hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp
chứng chỉ đến ngày đăng kí.
Phương thức 1: Có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển do nhà trường
công bố.
Phương thức 2: Đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thuộc tổ
hợp xét tuyển và điểm khu vực, ưu tiên (nếu có): 14 điểm nếu tốt
nghiệp năm 2019 và 15 điểm nếu tốt nghiệp năm 2020.
Phương thức 3: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn
xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT
không thấp hơn 5.5 (theo thang điểm 10).
Phương thức 4: + Đạt giải quốc tế, quốc gia (giải nhất, giải nhì, giải
ba) các môn văn hóa tương ứng ngành xét tuyển
+ Tốt nghiệp trường chuyên (tương ứng ngành xét tuyển) đạt giải nhất,
nhì, ba cấp tỉnh hoặc có 3 năm học THPT đạt học sinh giỏi
+ Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh giải ba trở lên, nếu học lực lớp 12 đạt
loại giỏi được xét tuyển vào tất cả các ngành học, nếu học lực đạt loại
khá/TB được xét tuyển vào các ngành đào tạo ngoài sư phạm.
Phương thức 5: Chứng chỉ trong hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp
chứng chỉ đến ngày đăng kí.
Fanpage và nhóm Facebook: Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Hồng Đức
Fanpage tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức: https://www.facebook.com/tvtshongduc
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5. Hình thức, thời gian và hồ sơ đăng ký xét tuyển
+ Đối với thí sinh sử dụng phương thức 1: Thí sinh ĐKXT tại phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT
hoặc nộp ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo (đối với các đợt bổ sung). Sau khi có kết quả thi TNPT, thí
sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp nơi đăng kí dự thi.
Thời gian ĐKXT thực hiện theo lịch trình của Bộ GD&ĐT. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu xét tuyển bổ sung nhà trường sẽ thông báo công khai.
+ Đối với thí sinh sử dụng phương thức 2: Hồ sơ gồm Đơn ĐKXT theo mẫu của trường; bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019/
tốt nghiệp THPT năm 2020, bản sao bằng TN, giấy chứng nhận ưu tiên nếu có, 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, online hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo.
Đợt Thời gian tiếp nhận ĐKXT Thông báo kết quả trúng tuyển Dự kiến thời gian nhập học
1
20/4 – 18/7/2021
20-26/7/2021
11-12/9/2021
2
3

27/7-31/8/2021
01-06/9/2021
11-12/9/2021
14/9-10/10/2021
12-18/10/2021
24-25/10/2021
Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu xét tuyển bổ sung nhà trường sẽ thông báo công khai.

+ Đối với thí sinh sử dụng phương thức 3: Hồ sơ gồm Đơn ĐKXT theo mẫu của trường; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng TN đối với thí sinh TN trước
năm 2021; bản sao giấy chứng nhận TN đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021; giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số
điện thoại liên hệ.
Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, online hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo.
Đợt Thời gian tiếp nhận ĐKXT Thông báo kết quả trúng tuyển
Dự kiến thời gian nhập học
1
02/4 – 18/7/2021
20-26/7/2021
11-12/9/2021
2
27/7-31/8/2021
01-06/9/2021
3
14/9-10/10/2021
12-18/10/2021
Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu xét tuyển bổ sung nhà trường sẽ thông báo công khai.

11-12/9/2021
24-25/10/2021

+ Đối với thí sinh sử dụng phương thức 4: Hồ sơ gồm Đơn ĐKXT theo mẫu của Bộ GD&ĐT, bản sao giấy chứng nhận học sinh giỏi, 01 phong bì dán tem
và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, online hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo theo lịch trình của Bộ GD&ĐT.
+ Đối với thí sinh sử dụng phương thức 5: Hồ sơ gồm Đơn ĐKXT theo mẫu của trường, bản sao giấy chứng nhận kết quả thi IELTS/ TOEFL, 01 phong
bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, online hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo từ ngày 2/4 đến 18/7/2021.
Website: http://hdu.edu.vn/
Website: http://hdu.edu.vn/vi-vn/9/

Fanpage và nhóm Facebook: Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Hồng Đức
Fanpage tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức: https://www.facebook.com/tvtshongduc
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6. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000đ/ hồ sơ.
7. Học phí (dự kiến): ngành Ngôn ngữ Anh: từ 7 triệu – 8.5 triệu/ năm học; ngành SPTA không thu học phí.
Chính sách miễn giảm học phí:
- Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) được miễn 100% học phí học kì I năm
học 2021-2022.
- Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 21 - 24 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực) được miễn 50% học phí học kì I năm học
2021-2022.
- Sau khi kết thúc mỗi học kì, nếu những sinh viên này có kết quả học tập từ loại giỏi sẽ được nhà trường xét cấp học bổng ở các kỳ học tiếp theo quy định.
Chú ý:
- Thí sinh có nguyện vọng học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học có thể đăng kí dự kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành
học liên thông theo hình thức dành cho thí sinh tự do hoặc đăng kí dự thi và xét tuyển các đợt tuyển sinh của nhà trường theo thông báo tuyển sinh đào tạo
liên thông, vừa học vừa làm, văn bằng 2.
- Nhà trường tuyển sinh đào tạo hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2 ngành Sư Phạm TA và Ngôn Ngữ Anh không hạn chế số lượng và thời gian.
Chi tiết liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên, điện thoại: 02373.910.621 hoặc 0974.543.888.
Tiếp nhận đăng ký, giải đáp, tư vấn tuyển sinh đại học năm 2021:
Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ: phòng 201 nhà A7, cơ sở chính trường ĐHHĐ, số 565 Quang Trung, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Trưởng khoa
TS. Nguyễn Thị Quyết
Email: nguyenthiquyet@hdu.edu.vn
Di động: 0988 121 899

Trợ lý Công tác HSSV
CN. Lê Thị Giang
Email: lethigiangkt@hdu.edu.vn
Di động: 0983 128 753

Cố vấn học tập
Th.s. Dư Thị Mai
Email: duthimai@hdu.edu.vn
Di động: 0961608036

Cố vấn học tập
Th.s. Trịnh Cẩm Xuân
Email: camxuan.trinh@gmail.com
Di động: 0915178050

Cố vấn học tập
Th.s. Đặng Thị Nguyệt
Email: dangthinguyet@hdu.edu.vn
Đi động: 0946696834

Cố vấn học tập
Th.s. Nguyễn Thị Thúy Ngân
Email: thuyngan_cf1@yahoo.com
Di động: 0913977112

Website: http://hdu.edu.vn/
Website: http://hdu.edu.vn/vi-vn/9/

Fanpage và nhóm Facebook: Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Hồng Đức
Fanpage tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức: https://www.facebook.com/tvtshongduc

