BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
I. Thông tin chung
1.Tên trƣờng, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (mã trường: DDM) là trƣờng đại
học công lập, trực thuộc Bộ Công Thƣơng, thành lập năm 1958.
Địa chỉ

Phƣờng Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại

0203.3871.292

Fax

0203.3871.092

Email

dhcnqn@qui.edu.vn

Website

www.qui.edu.vn

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thƣơng

Sứ mệnh: Sứ mệnh của trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là trƣờng đại
học đa ngành, sáng tạo tri thức mới, công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực chất
lƣợng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của vùng Đông bắc và cả nƣớc.
Mục tiêu phát triển: Trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là cơ sở giáo
dục đại học đa ngành theo hƣớng ứng dụng. Không ngừng nâng cao chất lƣợng đào
tạo, cập nhật chƣơng trình đào tạo, phƣơng pháp giảng dạy mới và tạo điều kiện tốt
nhất cho ngƣời học phát huy tƣ duy sáng tạo, tự tin, có năng lực và kỹ năng toàn diện,
luôn gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp.
Địa chỉ trụ sở
+ Cơ sở 1: Phƣờng Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
+ Cơ sở 2: Phƣờng Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Website: www.qui.edu.vn
II. Điều kiện đăng ký tuyển sinh
1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học
1.1. Đối tượng tuyển sinh
- Ngƣời đã tốt nghiệp chƣơng trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo
dục chính quy hoặc giáo dục thƣờng xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi
chung là tốt nghiệp trung học;
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- Ngƣời tốt nghiệp trung cấp nhƣng chƣa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn
thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành.
- Ngƣời tốt nghiệp chƣơng trình THPT của nƣớc ngoài đã đƣợc nƣớc sở tại cho
phép thực hiện, đạt trình độ tƣơng đƣơng trình độ THPT của Việt Nam, ở nƣớc ngoài
hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT ).
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nƣớc
1.3. Phương thức tuyển sinh:
Năm 2020, Trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thực hiện tuyển sinh
nhiều đợt trong năm và sử dụng các phƣơng thức sau:
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT để xét tuyển với tổ hợp các môn thi thành phần
của các bài thi để xét tuyển vào các ngành theo quy định;
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Xét học bạ)
1.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
PHƢƠNG THỨC 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2020
Thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển
không nhỏ hơn ngƣỡng đảm bảo chất lƣợng đầu vào theo quy định của Nhà trƣờng.
Nhà trƣờng sẽ công bố trên trang điện tử của Trƣờng và Cổng thông tin tuyển
sinh của Bộ GDĐTvề điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển theo từng đợt.
PHƢƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc
Xét tuyển tổng điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ≥
16,0 điểm.
- Cách tính điểm xét tuyển:
+ Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12
Điểm xét tuyển (ĐXT)= Môn 1 + Môn 2+Môn 3 ≥ 16,0 điểm
Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp (danh mục các
tổ hợp xét tuyển xem tại mục 1.6)
ĐXT= Môn1 ((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12) /2) + Môn 2 ((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2) +
Môn 3((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2)
+ Đối với thí sinh Xét tuyển tổng điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn
theo tổ hợp:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Môn 1 + Môn 2+ Môn 3 ≥ 16,0 điểm
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Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp (danh mục các
tổ hợp xét tuyển xem tại mục 1.6)
1.5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
+ Mã trƣờng: DDM;
+ Mã số ngành: xem mục 1.4;
+ Tổ hợp xét tuyển:
A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC;
A01: TOÁN, VẬT LÝ, TIẾNG ANH;
D01: NGỮ VĂN, TOÁN, TIẾNG ANH;
D07: TOÁN, HÓA HỌC, TIẾNG ANH.
Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng như nhau.
Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
- Với các thí sinh xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia bằng điểm nhau ở
cuối danh sách mà vƣợt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ƣu tiên theo thứ tự: thí sinh có nguyện
vọng cao hơn, rồi đến điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
- Với các thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT bằng điểm nhau
nằm cuối danh sách mà vƣợt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ƣu tiên theo thứ tự: điểm môn
Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
1.6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các
điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...
1.6.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT 2020
a) Điều kiện để được xét tuyển:
- Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT ;
- Tham gia kỳ thi THPT năm 2020. Đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT để
xét tuyển Đại học.
- Thí sinh có tổng điểm thi THPT của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và
điểm ƣu tiên đối tƣợng, khu vực cho các ngành đào tạo không nhỏ hơn ngƣỡng đảm
bảo chất lƣợng đầu vào theo quy định của Nhà trƣờng.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
- Xét điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
- Điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không có
môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
Điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp
đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cộng Điểm ƣu tiên (nếu có);
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- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lƣợng thí sinh đăng ký xét tuyển, hội
đồng tuyển sinh xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Thời gian xét tuyển:
- Theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và đào tạo
- Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ thông báo trƣớc mỗi đợt xét
bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính
Giấy chứng nhận kết quả thi vào trƣờng theo quy định của Quy chế, trong thời hạn do
trƣờng quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học đƣợc hiểu là từ
chối nhập học và trƣờng đƣợc xét tuyển thí sinh khác; thí sinh đã xác nhận nhập học
thì không đƣợc tham gia xét tuyển ở các trƣờng khác.
e) Cách đăng ký xét tuyển:
Thí sinh đăng ký kỳ thi THPT theo mẫu hồ sơ và thủ tục theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.6.2. Phƣơng thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (Xét học bạ)
a) Điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc
Xét tuyển tổng điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ≥
16,0 điểm.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
+ Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12
Điểm xét tuyển (ĐXT)= Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 ≥ 16,0 điểm
ĐXT= Môn1 ((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12) /2) + Môn 2 ((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2) +
Môn 3((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2)
Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp (danh mục các
tổ hợp xét tuyển xem tại mục 1.6)
+ Đối với thí sinh Xét tuyển tổng điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn
theo tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0 điểm
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Môn 1 + Môn 2+ Môn 3 ≥ 16,0 điểm
Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp (danh mục các
tổ hợp xét tuyển xem tại mục 1.6)
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Trƣờng hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vƣợt
chỉ tiêu thì ƣu tiên xét tuyển thí sinh có điểm trung bình chung học tập ba năm lớp 10,
11, 12 của 02 điểm môn Toán, môn Tiếng Anh đạt loại khá trở lên.
c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Học bạ THPT (bản sao hợp lệ);
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao hợp lệ ) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
THPT tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2020;
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trƣờng;
- Giấy chứng nhận ƣu tiên bản sao hợp lệ (nếu có);
- 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ ngƣời nhận (của thí sinh hoặc người
thân), số điện thoại liên hệ vào mục ngƣời nhận
d) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh – Thông tin & Truyền thông
Trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, phƣờng Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh
Quảng Ninh)
Cách 2: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Cách 3: Nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện về Địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh –
Thông tin & Truyền thông, Trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, phƣờng Yên
Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
1.6.3. Dự kiến các đợt xét tuyển
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020: Thời gian xét theo quy định của
Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (Xét học bạ)
Thời gian
nhận hồ sơ xét tuyển
Đợt 1
01/06/2020 - 31/08/2020
Đợt 2
01/09/2020 - 30/09/2020
Đợt 3
01/10/2020 - 31/10/2020
Đợt 4
01/11/2020 – 30/11/2020
1.7. Chính sách ƣu tiên: Thực hiện chế độ tuyển thẳng và ƣu tiên xét tuyển
theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT.
1.8. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
1.9.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí cho
từng năm:
Đơn vị: đồng/tháng/sinh viên
Năm học
Năm học
Năm học
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Đợt xét
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960.000
1.060.000
1.170.000
Học phí hệ chính quy: 1.170.000 đồng/ tháng * 10 tháng/ năm
Thông tin giảng viên về diện tích sử dụng trực tiếp (m2/ sinh viên): 59.41 m2/
sinh viên
1.10. Các nội dung khác:
a. Học bổng toàn phần
- Điều kiện hƣởng học bổng:
+ Có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 25 điểm trở lên đối với Kết quả Kỳ thi
THPT năm 2020;
+ Học sinh lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia thuộc đối tƣợng sẽ
đƣợc tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.
- Số lƣợng: 10 suất
- Giá trị: 50.000.000đ/suất
b. Học bổng bán phần
- Điều kiện hƣởng học bổng:
+ Có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 21 đến dƣới 25 điểm đối với Kết quả Kỳ thi
THPT 2020, từ 25 điểm trở lên đối với Học bạ THPT (lớp 12);
+ Bộ đội xuất ngũ, có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tƣơng đƣơng);
+ Công an nghĩa vụ xuất ngũ, có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tƣơng đƣơng).
- Số lƣợng: 300 suất
- Giá trị: 25.000.000đ/suất
c. Học bổng khuyến khích
- Điều kiện hƣởng học bổng: Có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18 đến dƣới 21
điểm đối với Kết quả Kỳ thi THPT 2020, từ 21 đến dƣới 25 điểm đối với Học bạ
THPT (lớp 12)
- Số lƣợng: 300 suất
- Giá trị: 12.500.000đ/suất
d. Học bổng tài năng
- Điều kiện hƣởng học bổng: Thí sinh tham gia cuộc thi “Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học tỉnh Quảng Ninh năm học 2019 - 2020” đạt giải từ giải
ba trở lên.
- Số lƣợng: 10 suất
- Giá trị: 40.000.000đ/suất
e. Học bổng vƣợt khó
- Điều kiện hƣởng học bổng: Có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18 điểm trở
lên đối với Kết quả Kỳ thi THPT 2020, từ 20 điểm trở lên đối với Học bạ THPT (lớp
12); Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo và có ý chí phấn
đấu trong học tập.
- Số lƣợng: 10 suất
- Giá trị: 40.000.000đ/suất
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1.10.1. Thông tin triển khai đào tạo ƣu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh
vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học (xác định rõ theo từng giai đoạn với
thời gian xác định cụ thể).
1.10.2. Tên doanh nghiệp các nội dung hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh
nghiệp đối tác và trách nhiệm của mỗi bên; trách nhiệm đảm bảo việc làm của sinh
viên sau tốt nghiệp.
1.10.3. Các thông tin khác triển khai áp dụng cơ ƣu tiên trong đào tạo nguồn
nhân lực lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học.(không trái quy định
hiện hành)....

Quảng Ninh, Ngày…….tháng
HIỆU TRƢỞNG
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