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Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, gần một nữa trong khoảng 640.000 thí sinh

không thể vào đại học bằng việc xét kết quả thi THPT quốc gia. Vậy cơ hội nào để

những thí sinh này hoàn thành ước mơ đại học?

Nhiều cánh cửa vào đại học

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn năm 2017, khoảng 300.000 thí sinh không may

mắn hoàn thành giấc mơ đại học bằng hình thức xét tuyển kết quả THPT quốc gia. 

Chưa kể đến những thí sinh trên điểm sàn nhưng vẫn “vỡ mộng” đại học vì điểm chuẩn các

trường mình yêu thích dự kiến tăng cao so với năm 2016. Thay vì loay hoay với các bước

“suy đi tính lại” bằng cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, các bạn lại bỏ quên một cơ

hội lớn vào đại học bằng phương thức xét học bạ đang được triển khai ở 150 trường ĐH,

CĐ trong năm nay.

Kết quả kỳ thi THPT vẫn phụ thuộc nhiều vào sức học, thế nhưng điểm thi của thí sinh vẫn

có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan không mong muốn như tâm lý, sức khỏe,

thậm chí là sự may mắn. Trong những trường hợp này, kết quả học tập tốt trong ba năm cấp

3 sẽ giúp thí sinh giảm tải áp lực thi cử, tạo thêm “hướng rẽ” thứ hai cho thí sinh đến giảng

đường đại học.

Nhiều năm trở lại đây ngày càng có nhiều tổ hợp môn thi, không chỉ gói gọn trong các khối

A,B,C,D như trước đây. Vì vậy, nếu những môn thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia không

nằm trong danh sách tổ hợp môn xét tuyển của trường, thì điểm học bạ THPT của các môn

học khác trở thành “cứu cánh” cho thí sinh.
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Vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển

Thay vì bi quan với kết quả thi THPT quốc gia ở nguyện vọng 1, thí sinh nên sáng suốt tìm

kiếm cho mình cơ hội vào đại học bằng phương thức xét học bạ, phương thức này hiện đang

được phổ biến ở các trường đại học ngoài công lập và quốc tế, có thể đến như Đại học Tân

Tạo (TTU). 

Thí sinh được trải nghiệm môi trường học tại TTU trước khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng

Ưu điểm xét tuyển của phương thức này đã được nhiều trường đại học trên thế giới áp dụng

vì nó giảm áp lực thi cử, song vẫn giúp các trường hoàn toàn có cơ sở để chọn được những

sinh viên tốt nhất. Về phía thí sinh, các bạn có thêm “cánh cửa” bước vào giảng đường đại

học uy tín nếu cố gắng nỗ lực đạt kết quả học tập tốt và tốt nghiệp THPT.

Một số thí sinh năm nay kịp thời nắm bắt cơ hội này và đã sớm trở thành tân sinh viên của

các trường quốc tế chất lượng cao, trong khi khá nhiều thí sinh vẫn đang loay hoay với kết

quả thi THPT nhưng vẫn chưa rõ cơ hội nào sẽ mở ra cho giấc mơ đại học.

Chính sách học bổng hấp dẫn khi xét tuyển

Là một trong những trường tiên phong xu hướng xét tuyển đại học bằng học bạ THPT nhằm

mang cơ hội giáo dục đại học chất lượng Hoa Kỳ đến với các thế hệ học sinh sinh viên, Đại

học Tân Tạo (TTU)vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Thí sinh nộp hồ sơ càng

sớm càng có nhiều khả năng trúng tuyển bởi chỉ tiêu trúng tuyển vào các ngành học tại TTU

khá ít.



Đặc biệt, nhằm khuyến khích và chắp cánh ước mơ cho các em học sinh, sinh viên có điểm

cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 nhưng chưa chọn được trường phù hợp, TTU còn

giành nhiều học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho các bạn khi đăng ký và trở thành sinh

viên của TTU.

Thí sinh trúng tuyển phải vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp tại TTU

Theo đó, các thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, nộp đơn vào

các khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, khoa Kỹ thuật, khoa Công nghệ sinh học, khoa

Nhân văn và ngôn ngữ sẽ có cơ hội nhận được suất học bổng lên tới 40 triệu đồng (tương

đương 100% học phí năm đầu tiên).

Riêng ngành y đa khoa, các em có tổng điểm thi Đại học từ 25 điểm trở lên sẽ có cơ hội

nhận học bổng trị giá 150 triệu đồng (tương đương 100% học phí năm đầu tiên). Tất cả các

thí sinh phải thoả mãn điều kiện về học bạ THPT: 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. 

Các thí sinh phải vượt qua kỳ phỏng vấn của Đại học Tân Tạo khi đăng ký xét tuyển trường.

Đồng thời, Đại học Tân Tạo cam kết lộ trình học phí sẽ không tăng trong suốt 6 năm học

(đối với khoa Y) và 4 năm học (đối với khoa Kinh Tế, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật, Nhân

văn và ngôn ngữ).



Đại học Tân Tạo - Địa chỉ du học Hoa Kỳ tại Việt Nam
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