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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 
–––––––––––––––– 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––– 

Số     /ĐA-ĐHPCT 

 

Quảng Nam, ngày 04 tháng 01 năm 2019 

    ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 

(Dự thảo) 

1. Thông tin chung về trường 

1.1. Tên trường: Trường Đại học Phan Châu Trinh 

Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, P Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 

Điện thoại: 0235 3757959 

Website: http://www.pctu.edu.vn/ 

Sứ mệnh: Trường đại học Phan Châu Trinh được thành lập vào ngày 06 tháng 08 

năm 2007 theo Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường có cơ sở 

ban đầu tại trung tâm thành phố Hội An, thành phố được UNESCO công nhận là di 

sản văn hoá thế giới.. 

Mục tiêu của trường là xây dựng một trường đại học chất lượng, danh tiếng, trong 

đó ngành Y khoa được đề cao, đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ 

Giáo dục Đào tạo và Quốc tế. Nâng cao khả năng thực hành trong các chương trình 

đào tạo trên cơ sở gắn kết nghiên cứu các kỹ thuật công nghệ mới vào học và làm việc, 

gắn kết đào tạo với thực tiễn. 

1.2. Quy mô đào tạo 

    Khối ngành/ Nhóm ngành Quy mô hiện tại: Đại học 

Khối ngành III 25 

Khối ngành V 5 

Khối ngành VI 31 

Khối ngành VII 153 

Tổng  214 
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1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: 

1.3.1. Năm 2017: Trường đại học Phan Châu Trinh kết hợp 2 hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (30% chỉ tiêu) và xét tuyển theo tiêu chí riêng 

của Nhà trường (70% chỉ tiêu) 

1.3.2. Năm 2018: Trường Đại học Phan Châu Trinh kết hợp 2 hình thức tuyển 

sinh:   

- Đối với ngành Y khoa: Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (40 chỉ tiêu) và xét 

tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (10 chỉ tiêu) 

- Đối với các ngành còn lại: Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (40% chỉ tiêu) 

và xét tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (60% chỉ tiêu). 

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước và học sinh quốc tế 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Phan Châu Trinh (sau đây gọi tắt là 

Nhà trường) kết hợp 2 hình thức tuyển sinh:   

Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (60% chỉ tiêu) và xét tuyển theo tiêu chí riêng 

của Nhà trường (40% chỉ tiêu) 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Đại học: 350 chỉ tiêu 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT 

2.5.1 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các trường Đại học tổ chức 

theo quy định của Bộ GD&ĐT 

Mã 

Trường 

Mã ngành  
(theo Thông tư số  

24/2017/TT-

BGDĐT) 

Tên ngành 

Chỉ tiêu Đại học 

(350) 

Kết quả kỳ thi 

THPTQG 

Đề án tuyển 

sinh riêng 

DPC 

7720101 Y khoa 60 40 

7220201 Ngôn ngữ Anh 60 40 

7720301 Điều dưỡng (*) 60 40 

7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học (*) 30 20 

(*) Hai ngành này dự kiến tuyển sinh năm 2019 
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2.5.1.1 Tiêu chí xét tuyển 

a. Nhà trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh theo kỳ 

thi THPT quốc gia đối với thí sinh có đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh 

Đại học. 

b. Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện theo quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Đợt xét tuyển, thời gian nhận đăng ký xét tuyển, hình thức đăng ký xét tuyển 

thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT (đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc gửi hồ sơ 

đăng ký qua đường bưu điện). Ngoài ra Trường cũng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại 

trường theo địa chỉ: Trường Đại học Phan Châu Trinh, 09 Nguyễn Gia Thiều, P Điện 

Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235. 3 757 959.  

d. Căn cứ vào chỉ tiêu và khối thi xét tuyển theo từng ngành, trường công bố điểm 

chuẩn và gọi thí sinh nhập học theo thời gian quy định của trường đăng ký trong 

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học năm 2019. 

2.5.1.2  Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển: 

a. Thí sinh có kết quả từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trở lên (đối với các ngành khoa học sức khỏe có cấp chứng chỉ 

hành nghề) hoặc theo quy định của Trường (đối với các ngành còn lại) 

b. Điểm trúng tuyển không nhân hệ số điểm môn thi; 

c. Nguyên tắc xét tuyển chung: Lấy điểm xét tuyển là tổng điểm 03 (ba) môn thi 

theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, xét trúng tuyển đối với thí sinh có điểm xét tuyển 

cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu. 

Đối với thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng vào ngành khác nhau, trường sẽ xét ưu 

tiên nguyện vọng 1, nếu trúng tuyển Trường sẽ không xét đến nguyện vọng 2, nếu thí 

sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2, Trường sẽ xem xét nguyện vọng 2 bình đẳng 

với các nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác. Cách xét tuyển này đảm bảo thí 

sinh có thể trúng tuyển vào nguyện vọng tốt nhất với kết quả thi của thí sinh. 

2.5.1.3. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển 

sinh và lệ phí tuyển sinh: 

- Lịch tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Đăng ký xét tuyển: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT 

+ Thời gian đăng ký dự thi, đợt xét tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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+ Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến, gửi chuyển phát nhanh (qua bưu 

điện) hoặc có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ: Trường Đại học Phan Châu Trinh, 09 

Nguyễn Gia Thiều, P Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235. 3 

757 959. 

2.5.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT 

2.5.2.1 Tiêu chí xét tuyển:   

- Đối với ngành Y khoa: Xét tuyển dựa trên tiêu chí học lực cuối năm lớp 12 phải 

đạt loại Giỏi và hạnh kiểm đạt loại Tốt (chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp năm 2018, 

2019) 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Xét tuyển dựa trên tiêu chí điểm trung bình chung 

cả năm lớp 12 ≥ 6.0 và điểm trung bình chung môn tiếng Anh lớp 12 ≥ 6.5 

- Đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học: Xét tuyển dựa trên tiêu 

chí học lực cuối năm lớp 12 phải đạt loại Khá hoặc Giỏi và hạnh kiểm đạt loại Khá 

hoặc Tốt. 

2.5.2.2 Xét tuyển: 

- Điểm xét tuyển (ĐXT):  

ĐXT = Điểm Trung bình chung cuối năm lớp 12 (theo Học bạ THPT) 

- Nguyên tắc xét tuyển: Đối với thí sinh đáp ứng được tiêu chí xét tuyển trên theo 

điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành. 

2.5.3 Xét tuyển đối với đối tượng là học sinh người nước ngoài, học sinh các trường 

THPT Quốc tế 

2.5.4.1 Tiêu chí xét tuyển:   

- Nhà trường xét tuyển bậc Đại học dựa trên tiêu chí: Điểm trung bình chung 

của năm cuối cấp (GPA)  ≥ 2.5 (hoặc tương đương) 

- Có độ tuổi không quá 30 (tính đến ngày 01/09/2019) 

- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL ITP 405-450 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên 

hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử 

dụng. Riêng thí sinh sinh sống và học tập tại quốc gia nói Tiếng Anh thì được miễn 

chứng chỉ này. 

2.5.4.2 Xét tuyển: 

- Điểm xét tuyển (ĐXT): Là điểm Trung bình chung của năm cuối cấp (GPA) 

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.  
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-  Nguyên tắc xét tuyển: Hội đồng Tuyển sinh xem xét kết quả học tập và số lượng 

chỉ tiêu từng ngành để xét tuyển thẳng từ cao xuống thấp. Kết quả xét tuyển 

thẳng được công bố công khai theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

2.5.4 Xét tuyển đối với đối tượng đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ 

2.5.5.1 Tiêu chí xét tuyển:   

- Đối với ngành Y khoa:  

+ Chỉ xét những thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên hoặc thạc 

sĩ các ngành/nhóm ngành: sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, sức khỏe.  

+ Thời gian tốt nghiệp không quá 04 năm tính đến ngày 01/09/2019 kể từ ngày 

cấp bằng. 

+ Có độ tuổi không quá 30 (tính đến ngày 01/09/2019) 

+ Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và kết quả phỏng vấn. 

- Đối với các ngành khác: Xét những thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy ở 

ngành khác với ngành dự tuyển và kết quả phỏng vấn 

2.5.5.2 Xét tuyển: 

-  Nguyên tắc xét tuyển: Hội đồng Tuyển sinh xem xét kết quả học tập, kết quả 

phỏng vấn và số lượng chỉ tiêu từng ngành để xét tuyển thẳng từ cao xuống thấp. 

Kết quả xét tuyển thẳng được công bố công khai theo thời gian quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2.5.5 Xét tuyển đối với đối tượng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi 

Olympic quốc tế. 

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:  

STT 
Mã 

trường 

Ngành học 
Mã ngành 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 
Các ngành đào tạo đại học: 

1 

DPC 

Y khoa 7720101 B00, B08, D90, D91 

 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, B08, D90, D01 

2 Điều dưỡng 7720301 B00, B08, D90, D91 

3 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00, B08, D90, D91 
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Ghi chú: Các tổ hợp môn thi theo khối do Bộ GD&ĐT quy định 

Tổ hợp môn theo khối xét tuyển Môn 1 Môn 2 Môn 3 

B00 Toán Hóa học Sinh học 

B08 Toán Sinh học Tiếng Anh 

D90 Toán Tiếng Anh Khoa học tự nhiên 

D91 Toán Tiếng pháp Khoa học tự nhiên 

A01 Toán Vật lý Tiếng Anh 

D01 Toán Văn học Tiếng Anh 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: 

a. Thời gian nhận hồ sơ 

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước: Trường nhận hồ sơ xét 

tuyển từ ngày 10/05/2019.  

- Đối với các thí sinh thi tốt nghiệp năm 2019: Truờng nhận hồ sơ xét tuyển từ 

ngày có kết quả tốt nghiệp đến hết ngày 30/11/2019. 

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp (qua bưu điện) về địa chỉ:  

Trường Đại học Phan Châu Trinh - Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, Thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

b.  Thời gian nhập học 

- Đợt 1: Từ ngày 24/07/2019 đến ngày 28/07/2019  

- Đợt 2: Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 30/08/2019  

- Đợt 3: Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/10/2019 

c.  Quy trình tuyển sinh 

- Bước 1:  Nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển, bao gồm: 

  Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 

Thí sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên mẫu 

Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia. Thí sinh phải ghi rõ mã trường 

DPC và mã ngành xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng. Hồ sơ và 

thời gian theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sau khi có kết quả thi, thí sinh 

nộp phiếu điểm gốc về trường để xác nhận nhập học. 

 Đối với phương thức xét tuyển dựa vào Học bạ THPT; kết quả tốt nghiệp 

đại học/thạc sĩ, hồ sơ gồm: 
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i) Đơn đăng ký xét tuyển. (Theo mẫu, tải trực tiếp từ Website của 

trường). 

ii) Thí sinh tốt nghiệp THPT, nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp 

(hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nếu tốt nghiệp năm 2019) và 

Học bạ THPT. 

iii) Thí sinh tốt nghiệp đại học/thạc sĩ, nộp bản sao công chứng Bằng tốt 

nghiệp cao nhất của ngành đủ điều kiện xét tuyển và Bảng điểm kết quả 

học tập tương ứng. 

iv) 02 ảnh 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng) 

 Đối với phương thức xét tuyển thẳng: Hồ sơ theo quy định hiện hành của 

Bộ GD-ĐT 

- Bước 2:  Xét hồ sơ 

 Hồ sơ phải thỏa mãn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào và điều 

kiện đăng ký xét tuyển ở mục 2.5 ở trên. 

- Bước 3:  Xét tuyển 

 Xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Bước 4: Thông báo kết quả xét tuyển và gửi Giấy báo nhập học 

 Thông báo kết quả xét tuyển trên trang web của nhà trường và các 

phương tiện truyền thông khác. 

 Nhà trường gửi Giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển theo 

địa chỉ của thí sinh đã cung cấp 

2.8. Chính sách ưu tiên: 

Áp dụng chính sách điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên Đại học hệ chính quy 

- Đối với ngành Y khoa:   30 triệu/ 1 học kỳ 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:   7,5 triệu/ 1 học kỳ 

- Đối với ngành Điều dưỡng: 10 triệu / 1 học kỳ 

- Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học: 10 triệu / 1 học kỳ 
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3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 

3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 10/09/2019 

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 10/10/2019 

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 3: 10/11/2019 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD-ĐT; 

- BGH (để biết); 

- Phòng Tuyển sinh, ĐT; 

- Các khoa, phòng, ban; 

- Website; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 


