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Không phải trường nào cũng có… KTX đủ điều kiện để các bạn lưu trú thoải mái.

Hằng năm, vào mùa cao điểm tuyển sinh CĐ – ĐH, cảnh tượng phổ biến mà chúng ta thường xuyên
bắt gặp là các bạn học sinh từ khắp mọi miền đất nước đổ về TP.HCM để tìm nhà trọ, do không phải
bạn nào cũng đủ điều kiện được xét duyệt vào ở trong KTX của trường, hoặc không phải trường 
nào cũng có… KTX đủ điều kiện để các bạn lưu trú thoải mái.

Bạn Thuỳ Nhung sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ sinh học của Trường ĐH Tân Tạo (TTU – Long 
An) bồi hồi nhớ lại thời điểm vừa bước chân vào trường: 'Em thực sự ấn tượng vì phòng ký túc xá 
của em ở cùng với các bạn trông sang trọng cứ như một căn hộ cao cấp. Đi học ở lớp xong, em lại 
xuống đọc sách ở thư viện, rồi chạy đi đánh tennis với các bạn. Cuộc sống khoa học, nề nếp trong 
môi trường trong lành khiến cho tinh thần em luôn thoải mái và tập trung cho việc học tập.'

 

Một căn phòng trong khu ký túc xá cao cấp Tân Đức Star cho sinh viên Đại học Tân Tạo.

Không chỉ có Thuỳ Nhung, mà rất nhiều sinh viên khác ở TTU cũng đang khiến bạn bè cùng lứa 
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'ganh tị' vì được học tập trong một ngôi trường Đại học chuẩn Hoa Kỳ nổi bật nhất khu vực Đồng 
bằng Sông Cửu Long. Đại học Tân Tạo được thành lập vào năm 2006, do bà Đặng Thị Hoàng Yến 
đứng đầu, với triết lý phát triển ngôi trường đại học phi lợi nhuận đầu tiên theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ 
tại Việt Nam, nâng tầm giáo dục khu vực và và cả nước.

Cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ tại TTU luôn được đánh giá cao

Toạ lạc tại Thành phố Tri thức E.City Tân Đức, Đại học Tân Tạo là trường ngoài công lập được đầu 
tư quy mô, bài bản nhất Việt Nam với tổng diện tích xây dựng trên 100 hecta, trong đó diện tích khu
học tập, nghiên cứu hơn 23hecta; 3 khu ký túc xá sinh viên hơn 14hecta; khu cây xanh, thể dục thể 
thao (hồ bơi, sân tennis), giao thông, kỹ thuật hơn 64hecta. Từ khi gia nhập vào hệ thống giáo dục 
của nước ta, mô hình này đã và đang được rất nhiều gia đình quan tâm.



Thành phố Tri Thức E.City Tân Đức rực rỡ sắc xuân

Cơ sở vật chất hiện đại có ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý học tập của con người. Các nghiên 
cứu tâm lí học gần đây đã dẫn ra một nghịch lí rằng: mặc dù con người ngày càng có chỉ số IQ cao 
hơn, nhưng khả năng trí tuệ xúc cảm lại có xu hướng giảm sút. Lý giải đầu tiên đó là do những 
thiếu thốn trong kết nối các mối quan hệ xã hội, và sự gia tăng của các triệu chứng căng thẳng, cô 
đơn, mất định hướng cuộc sống…

Có thể nói, một cộng đồng trí thức của Tân Tạo được xây dựng chỉn chu, bài bản, với sự hướng dẫn 
tận tâm tận tình của 100% đội ngũ giảng viên của trường có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó hơn 
20% là giáo sư, và phó giáo sư giảng dạy theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo và luôn sẵn sàng
đồng hành cùng sinh viên được kỳ vọng là sẽ hoàn chỉnh một cơ chế giúp sinh viên phát triển toàn 
diện về thể chất và tinh thần.

Đây cũng là thế mạnh nổi bật giúp khu vực các trường ĐH tư thục nói chung chiếm được ưu thế đối
với sinh viên: nguồn tài chính đủ mạnh dẫn đến sự quan tâm đầu tư thật tốt về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị học tập hiện đại, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào quản trị đại học như hệ thống 
điểm danh bằng vân tay, camera, các modul quản trị từ tài chính, nhân sự, đào tạo đến nghiên cứu 
khoa học.
 

Chi tiết về kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của Đại học Tân Tạo xem tại đây  .

Năm nay, trường ưu tiên tuyển thằng các thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Thí sinh 
có thể xét tuyển bằng học bạ với khoa kinh tế, kỹ thuật, ngôn ngữ - nhân văn, công nghệ sinh học. 
Yêu cầu học bạ điểm trung bình 3 năm THPT từ 6,0 trở lên và 7,0 trở lên đối với khoa y.

http://tuyensinh.ttu.edu.vn/news?pts=TTTS


Học phí dự kiến năm học 2017-2018 đối với các nhóm ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, công 
nghệ sinh học, kỹ thuật, nhân văn và ngôn ngữ là 40 triệu đồng/sinh viên/năm và không tăng trong 
suốt 4 năm học. Học phí khoa y là 150 triệu đồng/sinh viên/năm và có thể được điều chỉnh hàng 
năm, nhưng không vượt quá 15% mỗi năm.
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