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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

 

1. Đối tượng: Tuyển sinh trong cả nước theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.460;  

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo một trong các phương thức sau: 

 Kết quả thi THPT quốc gia;  

 Kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức;  

 Chứng chỉ Cambridge International Examinations A-Level, UK (chứng chỉ A-Level);  

 Kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ). 

4. Kế hoạch xét tuyển sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN (http://vnu.edu.vn) và 

website của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (http://hus.vnu.edu.vn). 

5. Ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển (MÃ TRƯỜNG: QHT) 

TT 
Mã ngành/ 

nhóm ngành 
Tên ngành 

Chỉ  

tiêu 
Mã tổ hợp xét tuyển 

1 7460101 Toán học 50 A00, A01, D07, D08 

2 7460117 Toán tin 50 A00, A01, D07, D08 

3 7480105 Máy tính và khoa học thông tin 50 A00, A01, D07, D08 

4 7480105 CLC 
Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT 

CLC TT23)** 
50 A00, A01, D07, D08 

5 7440102 Vật lí học 120 A00, A01, B00, C01 

6 7440122 Khoa học vật liệu 30 A00, A01, B00, C01 

7 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 30 A00, A01, B00, C01 

8 7440112 Hoá học 70 A00, B00, D07 

9 7440112 TT Hoá học (CTĐT tiên tiến)** 50 A00, B00, D07 

10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 50 A00, B00, D07 

11 7510401 CLC 
Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC 

TT23)** 
40 A00, B00, D07 

12 7720203 CLC Hoá dược (CTĐT CLC TT23)** 50 A00, B00, D07 

13 7440217 Địa lí tự nhiên 40 A00, A01, B00, D10 

14 7440231 Khoa học thông tin địa không gian* 50 A00, A01, B00, D10 

15 7850103 Quản lý đất đai 70 A00, A01, B00, D10 

16 7420101 Sinh học 80 A00, B00, A02, D08 

17 7420201 Công nghệ sinh học 120 A00, B00, A02, D08 

18 7420201 CLC Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23)**  40 A00, B00, A02, D08 

19 7440301 Khoa học môi trường 90 A00, A01, B00, D07 

20 7440301 TT Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến)** 40 A00, A01, B00, D07 

21 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 80 A00, A01, B00, D07 

22 QHTN01 
- Khí tượng và khí hậu học 

- Hải dương học 
90 A00, A01, B00, D07 

23 

 
QHTN02 

- Địa chất học 

- Kỹ thuật địa chất 

- Quản lý tài nguyên và môi trường 

120 A00, A01, D07, A16 

Ghi chú:  * Chương trình đào tạo thí điểm; ** Chương trình đào tạo học phí tương ứng với chất 

lượng đào tạo, đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ GD&ĐT. 

     - Mã tổ hợp xét tuyển: 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học       A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn     D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh    B00: Toán, Hóa học, Sinh học                    D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học       C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí                         D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh 

http://vnu.edu.vn/
http://hus.vnu.edu.vn/
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 6. Các chương trình đào tạo (CTĐT) đặc biệt: Tài năng, chuẩn quốc tế và một số CTĐT 

chất lượng cao. Ngay khi thí sinh trúng tuyển nhập học, Trường sẽ công bố điều kiện đăng ký vào 

học các CTĐT này: 

- CTĐT tài năng: Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học dành cho những sinh viên 

(SV) đặc biệt xuất sắc, có năng khiếu về một ngành khoa học cơ bản. SV học CTĐT tài năng 

được cấp học bổng khuyến khích phát triển 1,3 triệu đồng/tháng, được bố trí phòng ở miễn phí 

trong kí túc xá. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân khoa học tài năng.   

- CTĐT tiên tiến: Hóa học hợp tác với Trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), Khoa học môi 

trường hợp tác với Trường ĐH Indiana (Hoa Kỳ). Giảng dạy bằng Tiếng Anh. Học phí 3,5 triệu 

đồng/1 tháng/1 SV. 

 SV được học tăng cường Tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 5 (C1). SV có nhiều cơ 

hội được cử đi học tập, thực tập, trao đổi ở trong và ngoài nước (đặc biệt là tại trường đối tác). SV 

tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chương trình tiên tiến. 

- CTĐT chuẩn quốc tế: Vật lý học liên kết với Trường ĐH Brown (Hoa Kỳ), Sinh học 

liên kết với Trường ĐH Tufts (Hoa Kỳ). SV được học tăng cường Tiếng Anh để tối thiểu đạt trình 

độ C1. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chương trình chuẩn quốc tế.  

- CTĐT chất lượng cao: Địa lý tự nhiên, Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Khoa 

học môi trường, Địa chất học. SV được học Tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 4 (B2). SV tốt 

nghiệp được nhận bằng cử nhân chất lượng cao. 

- CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT: Công nghệ sinh học, 

Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược (học phí 3,5 triệu đồng /1 tháng/1 SV và duy trì trong toàn 

khóa học); Máy tính và khoa học thông tin (học phí 3,0 triệu đồng/1 tháng/1 SV và duy trì trong 

toàn khóa học). 

SV được học tăng cường Tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 4 (B2). SV được thực tập 

thực tế, thực hành nghề nghiệp từ 3-6 tháng tại các viện, cơ sở có liên quan trong nước và nước 

ngoài. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chất lượng cao. 

- Học cùng lúc hai CTĐT: SV học hết năm học thứ nhất nếu có nguyện vọng và đủ điều 

kiện về học lực được đăng ký học thêm một CTĐT thứ hai để nhận hai văn bằng tốt nghiệp đại 

học chính quy. 

 7. Các điều kiện về học tập, học phí, học bổng, việc làm:  

- Cơ sở vật chất: Trường có 03 khuôn viên tại thủ đô Hà Nội (334 Nguyễn Trãi, 19 Lê 

Thánh Tông và 182 Lương Thế Vinh). Hơn 100 phòng thí nghiệm và phòng máy; Hệ thống giảng 

đường, đồng bộ, hiện đại; Hệ thống thư viện, thư viện điện tử hiện đại, phòng tự học rộng rãi; Các 

khu kí túc xá ở Mễ Trì và Mĩ Đình đáp ứng nhu cầu chỗ ở và sinh hoạt cho sinh viên.  

- Học phí: SV chỉ phải nộp cùng một mức học phí theo quy định của Nhà nước. Học phí 

năm học 2018-2019 là 960.000đ/ tháng/ SV (trừ các chương trình đào tạo tiên tiến và các chương 

trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT). 

- Học bổng: Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy định, sinh viên có thành tích 

học tập tốt còn được nhận học bổng tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước với tổng giá trị của quỹ trên 3 tỷ đồng và có nhiều cơ hội nhận học bổng đi học tập, trao đổi 

tại các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật, Singapore, Hàn Quốc…  

- Việc làm: Trong thời gian học tập, SV được Nhà trường và Khoa tạo điều kiện thực 

hành, trau dồi chuyên môn, kỹ năng và giới thiệu thực tập ở các tổ chức, doanh nghiệp phù hợp.  

SV tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc ở các Bộ, Sở, Ngành, Viện nghiên cứu, các 

trường Đại học, Cao đẳng, trường THPT, các Bệnh viện, Cơ sở y tế, các Công ty, Doanh nghiệp 

trong nước và nước ngoài, các Cơ sở sản xuất từ Trung ương tới địa phương. 

Qua khảo sát việc làm, phần lớn SV sau khi tốt nghiệp đều làm việc đúng chuyên ngành. 

Nhiều cựu SV đã trở thành cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín, được trọng dụng. 

Trong những năm qua, nhiều SV tốt nghiệp nhận học bổng tiếp tục học sau đại học ở nước ngoài.  

 Trường còn tổ chức cho SV học các kỹ năng mềm, kinh nghiệm viết báo cáo khoa học, 

phỏng vấn,... SV phấn đấu tốt cũng dễ dàng được các công ty nước ngoài tuyển dụng. 
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8. Điều kiện xét tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển:  

 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Hướng 

dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN. 

 - Xét tuyển thẳng những thí sinh là học sinh trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và một 

số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN (chi tiết được công bố trên website của 

ĐHQGHN và website của Trường ĐHKHTN). 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời là sự tiếp nối, kế thừa 

và phát huy truyền thống hơn 60 năm của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là một trong 

những trường đại học trọng điểm, đầu ngành của Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ 

bản và khoa học công nghệ, mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực: Toán, Toán ứng dụng và 

Công nghệ thông tin; Vật lý và Công nghệ kỹ thuật; Lĩnh vực Hóa học; Sinh học và Công nghệ 

Sinh học; Khoa học Trái đất và Môi trường.  

 

Trên con đường xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tiên phong và 

có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới chuẩn mực quốc tế. 

Trường là cơ sở đầu tiên của Việt Nam triển khai đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên, 

các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, các bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Trường chú 

trọng thực hiện hội nhập quốc tế về đào tạo, với việc triển khai nhiều chương trình tiên tiến, đạt 

chuẩn quốc tế bậc đại học và các chương trình đào tạo sau đại học với đối tác là các trường đại 

học danh tiếng thế giới. 

 

Năm 2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trường đại học đầu tiên thực hiện kiểm 

định và đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học 

Đông Nam Á (AUN-QA). Trong giai đoạn từ 2012 - 2017, tất cả 8 Khoa của Trường đã có 

chương trình đào tạo được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.  

 

HÃY LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT: 

 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 024 35579076; 024 38585279      Fax: 024 38583061 

Hotline: 0967867334                                       Email: tuvantuyensinh@hus.edu.vn 

Website: http://hus.vnu.edu.vn                        Fanpage: fb.com/VNUHUSFanpage  

 

mailto:tuvantuyensinh@hus.edu.vn
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