
Đại học Sao Đỏ công bố phương án tuyển sinh 2017 

Năm 2017 trường Đại học Sao Đỏ tuyển 1680 chỉ tiêu vào hệ Đại học 
chính quy trong cả nước 

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

Hệ đại học chính quy tiếp tục duy trì 2 phương thức xét tuyển: 

Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy theo khối dựa trên kết quả 
của kỳ thi THPT Quốc gia 2017 

- Căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPTquốc gia của thí sinh để xét tuyển cho 
tất cả các ngành đào tạo đại học. 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia của các môn thi theo tổ hợp 
môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng với điểm ưu tiên. Xét tuyển 
từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Quy trình xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập  
THPT của thí sinh. 

- Căn cứ vào kết quả học tập THPT của thí sinh để xét tuyển cho tất cả các 
ngành đào tạo đại học theo công thức. 

Điểm xét tuyển = M1+ M2 + M3 + Điểm ƯT 

(M1 là điểm trung bình các môn lớp 10; M2 là điểm trung bình các môn lớp 
11; M3 là điểm trung bình các môn lớp 12). 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 
12) cộng với điểm ưu tiên. Xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào : 

- Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy theo khối dựa trên kết 
quả của kỳ thi THPT quốc gia. 

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

+ Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định. 

- Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập 
THPT của thí sinh. 

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 



+ Điểm trung bình 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt từ 6,0 trở lên 
(theo thang điểm 10). 

Chính sách ưu tiên trong truyển sinh 

Nhà trường áp chính sách ưu tiên theo đúng quy định quy chế tuyển sinh Đại 
học và Cao đẳng do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. 
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Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy dựa trên kết quả của kỳ thi 
THPT quốc gia. 

+ Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xétt tuyển cùng với hồ sơ 
đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở GDĐT. 

+ Xét tuyển bổ sung: Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (thí sinh có thể tải trên 
Website nhà trường: http://www.saodo.edu.vn) 

- Giấy chứng nhận kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT 
của thí sinh. 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (thí sinh có thể tải trên 
Website nhà trường: http://www.saodo.edu.vn) 

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao) 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

2.7.3. Hính thức đăng ký xét tuyển 

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 04 hình thức: 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký cùng với hồ 
sơ đăng ký dự thi theo quy định của Sở GDĐT. 

- Thí sinh có thể nộp ĐKXT trực tuyến qua website:                                 
   http://daotao.saodo.edu.vn/dangkyxethocba.aspx         

-  Nộp qua đường bưu điện theo hính thức thư chuyển phát nhanh. 

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác tuyển sinh của trường. 

Địa chỉ: Phòng Công tác tuyển sinh: 24 Thái Học, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí 
Linh, Tỉnh Hải Dương. 

Điện thoại: 03203 882 402  hoặc 0983 884 182 – 0912 109 138 

Email: tuyensinhdhsd@gmail.com 

Website: saodo.edu.vn 

Theo Đại học Sao Đỏ 

 


