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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

1. Các yêu cầu chung
Điều kiện dự tuyển
- Học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT) Việt Nam hoặc quốc tế đã tốt nghiệp THPT
hoặc sẽ tốt nghiệp THPT trong năm tuyển sinh (đang là học sinh lớp 12);
- Thí sinh đáp ứng các yêu cầu về tuyển sinh bậc đại học của VGU và Bộ Giáo dục và Đào tạo
(BGD&ĐT).
Phương thức tuyển sinh
Stt
1

2

Phương thức

Nội dung

Phương thức 1
(tháng 5): Thi tuyển
Phương thức 2
(tháng 7): Xét tuyển
dựa trên kết quả thi
THPT Quốc gia

- Thí sinh làm bài Kiểm tra năng lực TestAS
- Chỉ tiêu: tối đa 80% chỉ tiêu mỗi ngành.
- Xét tổng điểm của 3 môn thi theo tổ hợp môn
dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia 2020 (A00,
A01, D01, D03, D05, V00, V02).
- Chỉ tiêu: số chỉ tiêu còn lại của mỗi ngành.
- Thành viên tham dự kỳ thi Olympic quốc tế:
Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học.
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi Olympic Châu Á
Thái Bình Dương bậc THPT: Toán học, Vật lý,
Tin học.
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi
quốc gia Việt Nam bậc THPT các môn phù hợp
với ngành đào tạo.
- Thành viên đội tuyển quốc gia tham dự Hội thi
khoa học, kỹ thuật quốc tế (ISEF) hoặc đạt giải
Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc
gia Việt Nam.
* Hiệu lực của chứng nhận giải thưởng sẽ được
bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT của thí
sinh.
- Thí sinh có chứng chỉ TestAS do các trung tâm
được cấp phép tổ chức thi trên toàn thế giới.
- Thí sinh có các chứng chỉ/ bằng tốt nghiệp THPT
quốc tế: SAT, IBD, AS/A-Level, IGCSE,
WACE.

3

Phương thức 3: Xét
tuyển thẳng

4

Phương thức 4: Xét
tuyển dựa trên
chứng chỉ/ bằng tốt
nghiệp THPT quốc
tế

Thời gian
thi, xét tuyển
16-17/5/2020

Tháng 7/2020

Đợt
tháng
5/2020
và
tháng 7/2020

Đợt
tháng
5/2020 hoặc
tháng 7/2020.

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào
- Thí sinh có IELTS học thuật 5.0 hoặc TOEFL iBT 42 còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ; hoặc
- Đạt ít nhất 71 điểm trong bài thi onSET do VGU tổ chức; hoặc
- Đạt ít nhất 7,5 điểm (thang điểm 10) môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia trong năm tuyển
sinh (chỉ áp dụng cho đợt tháng Bảy).
* Thí sinh sẽ được miễn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào nếu:
- Thí sinh đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức trong danh mục do
trường quy định.
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-

Thí sinh tốt nghiệp các chương trình THPT quốc tế mà ngôn ngữ giảng dạy và kiểm tra là tiếng
Anh.

2. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển
Để hoàn tất hồ sơ đăng ký trực tuyển thí sinh cần chuẩn bị file scan với dung lượng tối đa là 5MB (định
dạng .PDF, .PNG, .JPG, .GIF, .ZIP.) các giấy tờ sau:
Stt

Phương thức

1

Phương thức 1
(tháng Năm):
Thi tuyển

2

Phương thức 2
(tháng
Bảy):
Xét tuyển dựa
trên kết quả thi
THPT Quốc gia

3

Phương thức 3:
Xét tuyển thẳng

4

Phương thức 4:
Xét tuyển dựa
trên chứng chỉ/
bằng tốt nghiệp
THPT quốc tế

Yều cầu hồ sơ dự tuyển
- Chứng minh nhân dân;
- Học bạ lớp 12 và chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí
sinh đã tốt nghiệp THPT;
- Chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ (nếu có).
- Chứng minh nhân dân;
- Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT Quốc gia hoặc hình
ảnh kết quả thi THPT Quốc gia từ trang website của Bộ
GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
- Chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ (nếu có).
- Chứng minh nhân dân;
- Chứng nhận giải thưởng hay minh chứng của thành tích
đạt được.
- Chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ (nếu có).
- Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu;
- Học bạ các năm học bậc THPT: Lớp 10, 11 và 12;
- Chứng chỉ tốt nghiệp THPT quốc tế (SAT, IBD, AS/ALevel, IGCSE, WACE); hoặc chứng chỉ TestAS.
- Chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ (nếu có).

Hạn cuối
05/05/2020

25/08/2020

- Đợt tháng 5:
05/05/2020
- Đợt tháng 7:
25/08/2020
- Đợt tháng 5:
05/05/2020
- Đợt tháng 7:
25/08/2020

3. Cách thức điền đơn dự tuyển đợt tháng 5 và tháng 7
HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP
Người dùng mới truy cập vào đường link: apply.vgu.edu.vn và nhấn vào “Đăng ký tài khoản” để tạo
mới tài khoản (Hình 1).

Hình 1. Đăng ký tài khoản
Điền đầy đủ thông tin về: địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, mã bảo vệ để
đăng ký tài khoản (xem hình minh họa số 2 bên dưới). Thí sinh đăng ký bằng địa chỉ email thường
xuyên sử dụng.

Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

3

Hình 2. Nhập thông tin đăng ký tài khoản
Bấm nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ gửi thư điện tử về việc “Kích hoạt tài khoản đăng ký xét tuyển trực
tuyến” qua email mà thí sinh đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản đăng ký.
Sau đó trở lại trang apply.vgu.edu.vn để đăng nhập theo tài khoản mà bạn đã đăng ký.
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỒ SƠ DỰ TUYỀN
-

Trước khi nhấn nút nộp hồ sơ bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bất cứ thời điểm nào để xem lại
và điều chỉnh đơn dự tuyển. Sau khi nộp đơn, bạn chỉ có thể đăng nhập vào để xem các thông tin
đã đăng ký và xuất đơn dự tuyển dưới dạng file PDF.

-

Thường xuyên lưu lại thông tin mà bạn đã điền sau khi hoàn tất mỗi bước bằng cách nhấn nút
“Lưu” ở phía cuối trang. Hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau mỗi 60 phút không nhận thao tác
nào.

-

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã điền một cách cẩn thận trước khi nộp đơn bằng cách nhấn nút
“Xem lại”.

-

Bạn có thể đăng xuất, thay đổi mật khẩu tài khoản hoặc xem lại hồ sơ dự tuyển bằng cách nhấn
vào biểu tượng người dùng ở phía đầu trang bên phải của màn hình đơn dự tuyển.

-

Thí sinh cần scan các giấy tờ thật rõ ràng, đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 và kiểm tra
cẩn thận trước khi tải lên. Nếu nội dung bản scan không được thể hiện đầy đủ, hồ sơ dự tuyển
của bạn có thể không được xét.
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ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ THI THÁNG 5
Bước 1. ỨNG TUYỂN
- Chọn bậc đào tạo và ngành đăng ký dự tuyển (Hình 3)
-

Sau đó bấm “Tiếp tục”

Hình 3. Ứng tuyển

Bước 2. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thí sinh điền đầy đủ các thông tin sau (Hình 4):
-

Quốc tịch: Chọn quốc tịch phù hợp trong danh mục được cung cấp tại ô này.

-

Họ và tên: Điền chính xác tên theo chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của bạn, tham khảo hướng dẫn
dưới đây:
Tên người Việt
Nguyễn Văn An
Họ và tên
(vui lòng điền tên với đầy đủ dấu)
Họ
Nguyễn
Tên đệm Văn
Tên
An

Tên người nước ngoài
John Matthew Miller
Miller
Matthew
John

-

Ngày sinh: ngày tháng năm (dd/mm/yyyy)

-

Nơi sinh: Chọn Quốc gia, sau đó chọn Tỉnh/ Thành phố

-

CMND: điền số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu

-

Giới tính: Nam/ Nữ

-

Quốc gia cư trú
Địa chỉ liên hệ: sử dụng địa chỉ mà trường có thể liên hệ với bạn được dễ dàng nhất. Điền đầy đủ địa
chỉ theo cấu trúc: [Số nhà], [Tên đường], [Phường/Xã/Thị trấn], [Mã vùng]. [Mã vùng] chỉ bắt buộc
điền đối với các thí sinh quốc tế.
Số điện thoại 1: Điền số điện thoại mà VGU có thể liên hệ với bạn dễ dàng nhất (bao gồm mã quốc
gia)

-

Số điện thoại 2: Điền số điện thoại mà VGU có thể liên hệ với bạn trong những trường hợp khẩn cấp
(bao gồm mã quốc gia). Số điện thoại này có thể là của ba mẹ hoặc người giám hộ của bạn.
Kiểm tra lại thông tin, sau đó bấm nút “Lưu lại”. Và bấm “Tiếp tục”
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Hình 4. Thông tin cá nhân

Bước 3. THÔNG TIN HỌC VẤN
-

-

-

Bạn có phải là sinh viên quốc tế không?: Đánh dấu vào ô vuông nếu bạn là ứng viên đã học hoàn
toàn chương trình THPT hoặc tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.
Quá trình học tập (Hình 5): Chọn Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện và tên trường THPT có sẵn cho lớp
10, lớp 11, lớp 12. Nếu bạn không tìm thấy tên trường của bạn trong danh sách, hãy điền tên trường
vào ô “Tên trường chưa có trong danh sách”.
Trong trường hợp bạn là ứng viên quốc tế, hãy điền tên trường vào ô “Tên trường chưa có trong danh
sách”

Hình 5. Quá trình học tập
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- Hồ sơ học tập (Hình 6): Bấm vào nút mũi tên màu xanh và tải lên file scan (định dạng .PDF, .PNG,
.JPG, .GIF, .ZIP) các hồ sơ sau:
+ Bằng tốt nghiệp THPT: tải lên bản scan Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp
THPT).
+ Hoặc Học bạ/ Bảng điểm THPT: tải lên bản scan học bạ THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp
THPT).
+ Hồ sơ xác nhận thành tích học tập đối với thí sinh đăng ký tuyển thẳng (Thành viên đội tuyển
Olympic tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); và giấy
chứng nhận đạt giải kỳ thi Olympic Châu Á – Thái Bình Dương, giấy chứng nhận đạt giải trong
kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Việt Nam bậc THPT; giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi cuộc thi
Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia Việt Nam). Hoặc Bằng tốt nghiệp THPT quốc tế: SAT, IBD,
AS/A-Level, IGCSE, WACE, TestAS.
+ CMND/ Hộ chiếu: tải lên bản scan chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.

Hình 6. Hồ sơ học tập
- Thông tin trường đại học đã/ đang học (Hình 7): điền tên trường đại học, chuyên ngành học và
quốc gia nếu thí sinh đang là sinh viên của một trường đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học và mong
muốn theo học một ngành học khác ở bậc cử nhân.
Bấm “Lưu lại”, sau đó bấm “Tiếp tục”

Hình 7. Thông tin trường đại học đã/ đang học

Bước 4. TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
- Đánh dấu vào ô vuông “Tôi đạt trình độ tiếng Anh nêu trên” nếu bạn có một trong chứng chỉ tiếng
Anh quốc tế còn hiệu lực sau: IELTS học thuật 5.0/ TOEFL iBT 42 tại thời điểm nộp hồ sơ. Cung
cấp các thông tin có liên quan đến chứng chỉ tiếng Anh như: Chứng chỉ Tiếng Anh, Số điểm đạt
được, Ngày thi, Mã số chứng chỉ. Và đính kèm tất cả chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ khác
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(nếu có).
- Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo yêu cầu sẽ được mời tham dự bài kiểm tra
tiếng Anh “onSet” do Trường Đại học Việt Đức tổ chức.
Bấm “Lưu lại”, sau đó bấm “Xem lại” để kiểm tra hồ sơ lần cuối trước khi “Gửi đi”

Hình 8. Trình độ tiếng Anh

Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

8

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT THÁNG 7
Bước 1. ỨNG TUYỂN và Bước 2. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thực hiện như hướng dẫn dự tuyển kỳ thi tháng 5 (Hình 3 và Hình 4).
Bước 3. THÔNG TIN HỌC VẤN
- Bạn có phải là sinh viên quốc tế không?: Đánh dấu vào ô vuông nếu thí sinh là ứng viên đã học
hoàn toàn chương trình THPT hoặc tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.
- Quá trình học tập: Thực hiện như hướng dẫn tại Hình 5 trong hướng dẫn dự tuyển kỳ thi tháng 5.

-

Kỳ thi đầu vào của VGU: Đánh dấu vào ô vuông “Bạn có dự thi kỳ tuyển sinh tháng 5 của VGU
không?” nếu bạn đã thi tuyển trong kỳ thi tháng 5 và điền các thông tin về số báo danh và điểm
kiểm tra tiếng Anh onSET

-

Kỳ thi THPT Quốc gia: Điền các thông tin về Kỳ thi THPT Quốc gia: Khối thi, điểm của từng môn
thi, điểm tiếng Anh THPT, số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia.

-

Hồ sơ học tập:
+ Kết quả thi THPT Quốc gia: tải lên Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT Quốc gia hoặc hình ảnh
kết quả thi THPT Quốc gia từ website của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT.
+ CMND/ Hộ chiếu: tải lên bản scan Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu.

-

Ưu tiên: chọn và tải lên các bằng chứng về đối tượng ưu tiên

-

Thông tin trường đại học đã/ đang học: thực hiện như hướng dẫn tại Hình 7 trong hướng dẫn dự
tuyển kỳ thi tháng 5.

-

Bấm “Lưu lại”, sau đó bấm “Tiếp tục”
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Bước 4. TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
Thực hiện như hướng dẫn bước 4 kỳ thi tuyển tháng 5 (Hình 8).
Bấm “Lưu lại”, Sau đó bấm “Xem lại” để kiểm tra hồ sơ trước khi “Gửi đi”.

4. Các mốc thời gian quan trọng
Kỳ tuyển sinh tháng 5
Kỳ thi tuyển tháng 5
Gửi thư mời

Mở đăng ký

Nhập học

• 16-17.05.2020

• 29.06 – 11.07.2020

• 07.05.2020

• 15.11.2019

Hạn cuối nộp đơn
• 05.05.2020

Hạn cuối nộp lệ phí thi

Thông báo kết
quả cho thí sinh

• 17h00, 08.05.2020

• 12.06.2020

Kỳ tuyển sinh tháng 7
Mở đăng ký

OnSET test

OnSET test
22.07.2020

• 01.06.2020

Hạn cuối nộp đơn
• 25.08.2020

• 19.08.2020

Thông báo điểm
trúng tuyển

Nhập học
• 17-28.08.2020

• 11.08.2020
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