Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội
năm 2018
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực giáo viên Giáo
dục thể chất chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài Thể dục Thể thao cho hệ thống giáo dục quốc
dân và toàn xã hội; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng- an ninh cho học sinh, sinh
viên; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc các lĩnh vực khoa học Thể dục
Thể thao, Giáo dục thể chất đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học
công nghệ Thể dục Thể thao; Giáo dục quốc phòng, an ninh phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Địa chỉ: Phụng Châu- Chương Mỹ-Hà Nội
Điện thoại: (024) 33866 058
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2018:
Năm 2018 trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển với 3 phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét tổng điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) của kết
quả thi THPT Quốc gia và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu
tiên đối tượng, khu vực.
- Phương thức 2: Xét tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 THPT (hoặc tương đương) hai
môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (hệ số 2),
cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
- Phương thức 3: Điểm xét tuyển là Tổng điểm ba môn Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
(tính hệ số 2) của kết quả thi tuyển sinh tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, cộng với
điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
- Yêu cầu: Tổng điểm trung bình của hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) đạt
11,5 trở lên.
- Thi Năng khiếu TDTT (đánh giá năng lực thể chất): Bật xa tại chỗ; Chạy 100m (hoặc Chạy
Nhanh khéo). Chiều cao nam từ 1m62, nữ từ 1m52 trở lên.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT
Mã ngành
1
7140206

Tên ngành
Giáo dục Thể chất

Tổ hợp môn
T00, T03

Điểm chuẩn
20

Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
STT

Mã
Tổ hợp
Tên ngành
ngành
môn

Điểm chuẩn

ĐIỂM CHUẨN – ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

1

7140206

Giáo dục
Thể chất

T00,
T03

Xét tuyển điểm THPT hoặc điểm trung bình cả năm lớp
12 + môn năng khiếu (tổng 2 môn Toán - Sinh hoặc Văn
- Sinh trên 10)

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau:
STT
Mã ngành
1
7140206

Tên ngành
Giáo dục Thể chất

Tổ hợp môn
T00, T03

Chỉ tiêu
270

ĐIỂM CHUẨN – ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

