
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM 2018 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo 

Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2, là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc tại số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học sư 

phạm chuyên ngành về thể dục thể thao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ đại học trở 

lên; tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về thể dục thể thao và các 

ngành khoa học có liên quan để phục vụ nhu cầu đào tạo giáo viên chất lượng cao, nhu 

cầu nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự phát triển giáo dục trong công cuộc 

công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM 2018: 

BẤM XEM TẠI ĐÂY => https://doctailieu.com/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-the-

duc-the-thao-tphcm 

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 7140206 Giáo dục Thể chất 
 

19.2 
 

2 51140206 Giáo dục Thể chất (cao đẳng) 
 

15 
 

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016: 

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

1 51140206 Giáo dục Thể chất. 0 9.75 
 

2 7140206 Giáo dục Thể chất 0 15 
 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu 

Đào tạo đại học: Giáo dục thể chất 7140206 - Toán học 300 

https://doctailieu.com/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-tphcm
https://doctailieu.com/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-tphcm


Đào tạo cao đẳng: Giáo dục thể chất 51140206 
- Ngữ văn hoặc Sinh học 

- Năng khiếu TDTT 
150 

 


