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THÔNG BÁO
Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2015
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số
03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ dự thảo Quy định về việc xét tuyển thí sinh vào các trường đại học thành viên, khoa
trực thuộc ĐHQG-HCM năm 2015,
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM xin thông báo tiêu chí tuyển thẳng
và ưu tiên xét tuyển đối với các học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2015 như sau:
Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành:
-

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic tin học quốc tế, trong
đội tuyển quốc gia dự thi môn tin học Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp
trung học.

-

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí
sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn tin học trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
đã tốt nghiệp trung học.

Ưu tiên xét tuyển vào tất cả các ngành:
-

Thí sinh đoạt giải các môn tin học, toán, vật lý, hóa học, tiếng anh trong kỳ thi chọn học
sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải các môn tin học, toán, vật lý, hóa học, tiếng anh
trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn
thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu
vào do Bộ GDĐT quy định.

-

Dự kiến thí điểm ưu tiên xét tuyển học sinh đang học tại 05 trường THPT đứng đầu
trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (danh sách đính kèm),
sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất
lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định. Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, năm lớp 11,
học kỳ 1 lớp 12 và đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau: đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm
lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12; là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh
giỏi quốc gia các môn tin học, toán, vật lý, hóa học, tiếng anh.

Trân trọng .
Nơi nhận:
- Web Trường;
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỨNG ĐẦU TRONG KỲ THI
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014
(Kèm theo TB số : 24/TB-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 08 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Công nghệ Thông tin)
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Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM

TP. HCM

2.

THPT chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

3.

THPT chuyên KHTN, ĐHQG-HN

TP. Hà Nội

4.

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

5.

Chuyên ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG-HN

TP. Hà Nội
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