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THÔNG BÁO 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển  đại học, cao đẳng chính quy năm 2022 

 

 Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành thuộc khối ngành đào tạo giáo 

viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

 Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;  

 Trường Đại học Phú Yên thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm nhận hồ 

sơ/Điều kiện nhận hồ sơ) xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2022 như sau: 

1. Phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 

  Trình độ/ 

Ngành, khối ngành 

Điểm nhận 

hồ sơ 
Các điều kiện khác 

Đại học  

Các ngành đào tạo giáo viên  

(khác ngành Giáo dục Mầm non) 

19,0  

Đại học  

Giáo dục Mầm non 
19,0 

-   Điểm thi môn Văn hoặc Toán  + (Điểm ưu tiên 

khu vực, đối tượng)/3  (làm tròn đến hai chữ số 

thập phân)   ≥  6,33; 

- Điểm thi mỗi môn năng khiếu   ≥  6,50. 

        Điểm nhận hồ sơ là mức điểm tối thiểu của thí sinh ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển. 

2. Phương thức xét tuyển điểm học tập THPT 

  Trình độ/ 

Ngành, khối ngành 
Điều kiện nhận hồ sơ 

Đại học  

Các ngành đào tạo giáo viên  (khác 

ngành Giáo dục Mầm non) 

- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt 

nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; 

- Tổng điểm năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp 

môn xét tuyển từ 21 điểm trở lên. 

Đại học  

Giáo dục Mầm non 

- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt 

nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; 

- Điểm lớp 12 của môn Văn hoặc Toán từ 6,5 trở lên; 

-  Điểm thi mỗi môn năng khiếu   ≥  6,50. 

Đại học 

Các ngành không thuộc khối ngành 

đào tạo giáo viên 

- Tổng điểm năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp 

môn xét tuyển từ 16,5 trở lên. 

Nơi nhận: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDĐH);  

- Hội đồng tuyển sinh; 

- Các phương tiện truyền thông; 

- Website: www.pyu.edu.vn; 

- Lưu: VT, HĐTS. 

               HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

               TS. Trần Lăng                

 

http://www.pyu.edu.vn/
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