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Năm 2017 Trường Đại học Tân Tạo (TTU) áp dụng phương thức xét tuyển học bạ 3
năm THPT (lớp 10, 11, 12). Đây là cơ hội mới cho các bạn có nguyện vọng học các
ngành tại TTU, đặc biệt là thí sinh tự do.

Đối tượng được xét tuyển học bạ

Kỳ tuyển sinh năm 2017, bên cạnh phương thức xét tuyển đại học và cao đẳng chính quy
theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, TTU còn triển khai phương thức xét tuyển học bạ
THPT. Đây là phương thức tuyển sinh riêng của TTU, gắn với chủ trương các trường đại
học  tự  chủ  tuyển  sinh,  đã  được  áp  dụng  phổ  biến  ở  nhiều  nước  trên  thế  giới.
Xét tuyển học bạ và xét tuyển điểm thi THPT quốc gia 2017 là hai phương thức độc lập và
bình đẳng. Xét tuyển học bạ không hạn chế về năm tốt nghiệp THPT, tạo điều kiện rộng mở
cho đối tượng thí sinh tự do muốn có nguyện vọng học các ngành tại TTU.

Điều kiện tham gia xét tuyển học bạ THPT:



Thí sinh dự tuyển theo hình thức này có 2 trường hợp:

– Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam. (Đối tượng 1)

Xét tuyển bằng điểm học bạ trung bình 3 năm THPT từ 7.0 trở lên cho khoa Y và từ 6.0 trở
lên  cho  khoa  Kinh  tế,  Công  nghệ  sinh  học,  Kỹ  thuật,  Ngôn  Ngữ  và  Nhân  Văn.
– Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế
tại  Việt  Nam  và  học  sinh  tốt  nghiệp  chương  trình  Trung  học  ở  nước  ngoài.
Xét tuyển bằng điểm học bạ: GPA-ĐTB 3 năm THPT (10, 11, 12) từ 2.5/4.0 trở lên cho
khoa Y và từ 2.0/4.0 trở lên cho khoa Kinh tế, Công nghệ sinh học, kỹ thuật, Ngôn Ngữ và
Nhân Văn.

Làm sinh viên Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ra đời từ chủ trương quốc tế hóa giáo dục, sau gần 6 năm hình thành và phát triển đến nay,
TTU là trường ngoài công lập được Bộ GD-ĐT kiểm định chất lượng giáo dục. TTU hiện có
tất cả 5 khoa, 10 chuyên ngành đào tạo bậc đại học thuộc các khối: Y, Kinh tế, Công Nghệ
Sinh Học, Kỹ Thuật, Ngôn Ngữ Anh.

TTU là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam áp dụng chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng
tiếng Anh của các đại học nổi tiếng Hoa Kỳ như ĐH Rice, ĐH Duke. Theo đó, khác với hệ
thống các trường ĐH tư thục hiện có tại Việt Nam, ĐH Tân Tạo phát triển triết lý giáo dục,
tiêu chuẩn và thực tiễn dựa trên mô hình giáo dục đại học của Hoa Kỳ, trường khuyến khích
sinh viên suy nghĩ độc lập, rèn luyện phẩm chất kiên trì, tôn trọng sự đa dạng và ngôn ngữ.
Đại học Tân Tạo sẽ đào tạo nên những con người có tính sáng tạo, tư duy logic, tự do hàn
lâm, trung thực, có trách nhiệm với đất nước, và có khả năng lãnh đạo.



Nhà trường rất thận trọng trong việc tuyển dụng giảng viên về làm việc và giảng dạy tại
Trường. Tất cả giảng viên là những người gắn bó với giáo dục, có công tâm với ngành nghề.
Đa số giảng viên đều tốt nghiệp từ các trường ĐH danh tiếng, có quá trình giảng dạy rất tốt.
Tham gia giảng dạy khoá tiếng Anh là những giảng viên được tuyển chọn từ những giáo
viên giàu kinh nghiệm và đã rất thành công trong việc giảng dạy các kỹ năng tiếng Anh.
TTU luôn coi trọng việc học tập của SV bằng những trải nghiệm thực tế do đó việc thực
hành và thực tập sẽ được đảm bảo. Tại TTU, việc thực hành và thực tập rất được quan tâm.
Điều này được thể hiện qua các phòng chức năng phục vụ cho việc thực tập như phòng thí
nghiệm, thư viện, trung tâm học liệu nhằm giúp các em dễ dàng tìm việc sau khi tốt nghiệp.

Với định hướng đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tiễn, biến nguồn nhân lực được đào tạo
theo chuẩn quốc tế, trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất thu hút đầu tư nước
ngoài. TTU tự hào sẽ là một trong những ngôi trường giáo dục thân thiện và là địa chỉ các
em học sinh trong và ngoài nước tìm về học tập.

Tốt nghiệp cử nhân tại Đại học TTU, sinh viên sẽ sở hữu bằng cấp đại học chất lượng Hoa
Kỳ, giá trị toàn cầu, được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận cùng cơ hội học tiếp lên trình độ
thạc sĩ của Đại học RICE, DUKE tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, kiến thức chuyên sâu về chuyên
ngành được đào tạo cùng với kỹ năng thực hành trong môi trường kinh doanh thực tiễn tại
các KCX – KCN, khả năng tiếng Anh vượt trội là nền tảng vững chắc để các bạn sinh viên
phát triển toàn diện và hướng đến một tương lai thành công.

Với môi trường học và giáo trình đào tạo chuẩn Hoa Kỳ, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt
nghiệp đạt mức 100%, 89% sinh viên TTU hiện đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia,
trường ĐH Tân Tạo tự hào được nhiều thí sinh lựa chọn để khởi đầu giấc mơ nghề nghiệp.
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