
ĐIỂM CHUẨN KHOA Y 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HCM NĂM 2018 

Khoa Y là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM, được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 

2009 với định hướng là một đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – 

Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khoẻ. Khoa Y đã chính thức tuyển sinh khoá đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học – cao đẳng 

năm 2010. 

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM P. Linh Trung, Thủ Đức,TP.HCM.  

Điện thoại: 08-37242160 – ext. 3112 

Điểm chuẩn khoa Y trường Đại Học Quốc Gia HCM năm 2018: 

BẤM XEM TẠI ĐÂY => https://doctailieu.com/diem-chuan-khoa-y-truong-dai-hoc-quoc-

gia-hcm 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Điểm chuẩn các ngành học năm 2017: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 

1 7720101_CLC Y khoa chất lượng cao B00 26.5 
 

2 7720201 Dược học B00 26.5 
 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 

Ngành học Chỉ tiêu Trình độ đào tạo Đối tượng 

Y khoa CLC 100 Đại học 
-Thí sinh tốt nghiệp THPT: Tối thiểu 70 SV 

-Thí sinh đã tốt nghiệp đại học: Tối đa 30 SV 

Dược học 50 Đại học - Tốt nghiệp THPT: 50 SV 

Các thông tin đăng ký xét tuyển: 

Mã ngành 
Tên 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp môn xét tuyển 

Tên môn 

thi/bài thi 
Tiêu chí phụ 

7720101_CLC 

Y khoa 

chất 

lượng cao 

Tối 

thiểu 

70SV 

Toán, Hóa, Sinh 

(KQ thi THPT 

quốc gia 2018) 

Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018 để 

xét tiêu chí phụ: 

TC1: Xét điểm môn Sinh 

TC2: Xét điểm môn Toán 

TC3: Xét điểm môn Anh văn. 

https://doctailieu.com/diem-chuan-khoa-y-truong-dai-hoc-quoc-gia-hcm
https://doctailieu.com/diem-chuan-khoa-y-truong-dai-hoc-quoc-gia-hcm


Xét điểm Anh văn theo thứ tự ưu tiên: chứng 

chỉ quốc tế (IELTS, iBT TOEFL, IPT TOEFL 

FCE, KET, PET), chứng chỉ VNU-EPT, điểm 

thi THPT quốc gia môn Anh văn 

Tối đa 

30SV 

Điểm trung bình 

chung tích lũy 

tốt nghiệp đại 

học 

TC1: Điểm trung bình các môn ngành gần 

(Phụ lục 1) 

TC2: Anh văn. Xét điểm Anh văn theo thứ tự 

ưu tiên ELTS, TOEFL, VNU-EPT, hoặc 

TOEIC 4 kỹ năng) 

7720201 Dược học 50 

Toán, Hóa, Sinh 

(KQ thi THPT 

quốc gia 2018) 

Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018 để 

xét tiêu chí phụ: 

TC1: Xét điểm môn Hóa 

TC2: Xét điểm môn Toán 

TC3: Xét điểm môn Anh văn. 

Xét điểm Anh văn theo thứ tự ưu tiên: chứng 

chỉ quốc tế (IELTS, iBT TOEFL, IPT TOEFL 

FCE, KET, PET), chứng chỉ VNU-EPT, điểm 

thi THPT quốc gia môn Anh văn. 

 


