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52140206 - Toán học

240

- Ngữ văn hoặc Sinh học

Ngành đào tạo cao đẳng: Giáo dục thể chất

51140206 - Năng khiếu TDTT

120

* Vùng tuyển: Trong cả nước
* Phương thức tuyển: Kết hợp xét tuyển và thi tuyển
- Xét tuyển: Xét điểm trung bình môn Toán học và Ngữ văn hoặc môn Toán học và Sinh học năm
lớp 12 của thí sinh tốt nghiệp THPT.
- Thi tuyển: Thi Năng khiếu TDTT tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM, vào các ngày 07 và 08/7/2017.
Nội dung thi gồm: Chạy 30m tốc độ cao, Bật cao tại chỗ, Bóp lực kế, Dẻo ngồi gập thân. Thí sinh phải có sức
khoẻ tốt, thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình.
Các thí sinh là vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao được hưởng điểm ưu tiên cho môn thi
Năng khiếu TDTT theo quy định của Trường. Nếu điểm môn thi Năng khiếu TDTT cao hơn điểm ưu tiên, thì
Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm môn thi Năng khiếu TDTT.
- Phương thức: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của hai môn Toán học và Ngữ Văn hoặc môn
Toán học và Sinh học năm lớp 12, cộng với điểm thi môn Năng khiếu TDTT và điểm ưu tiên khu vực, ưu
tiên đối tượng.
* Điều kiện nộp hồ sơ dự thi Năng khiếu TDTT: Tổng điểm trung bình của 2 môn Toán học và Ngữ
Văn hoặc Toán học và Sinh học năm lớp 12 đạt từ 10,0 điểm trở lên.
* Điểm xét tuyển: Điểm trung bình chung của tổ hợp 3 môn dự tuyển phải đạt từ 6,0 điểm trở lên.
* Hồ sơ dự thi gồm:
- Bản sao có công chứng học bạ lớp 12
- 4 ảnh 4 x 6
- 1 bản photocopy Chứng minh nhân dân
- 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh

- Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000đ, nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp vào tài khoản của trường số
118000090142, Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh 4, thành phố Hồ Chí Minh.
* Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/6/2017 đến trước ngày 06/7/2017, nộp trực tiếp hoặc bằng bưu điện về
Phòng Đào tạo Trường ĐHSP TDTT TP.HCM.
* Sinh viên được miễn 100% học phí suốt khóa học
* Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: cho các VĐV đạt thành tích thể thao (gồm những đối tượng sau):
- Tuyển thẳng
Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá thể thao và du lịch, Tổng cục Thể dục thể
thao, Liên đoàn thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố xác nhận đã hoàn thành nhiệm
vụ tham gia thi đấu các giải quốc tế chính thức.
Thí sinh đoạt huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc; Hội khỏe Phù đổng toàn quốc; Giải vô địch
hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm; Giải vô địch trẻ quốc gia tổ chức một lần trong năm.
Thí sinh được Tổng cục TDTT quyết định công nhận là dự bị kiện tướng quốc gia trở lên.
- Ưu tiên xét tuyển
Thí sinh đoạt huy chương tại giải Vô địch Tỉnh, Thành phố tổ chức một lần trong năm; Hội khỏe Phù
đổng Khu vực; Giải học sinh/ học sinh dân tộc nội trú toàn quốc; Giải Vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc; Giải
vô địch hạng nhì quốc gia tổ chức một lần trong năm.
Thí sinh được Tổng cục TDTT quyết định công nhận là cấp 1
Tất cả các thí sinh thuộc đối tượng trên phải tốt nghiệp THPT và thành tích đạt được phải trong thời
gian không quá 4 năm tính đến ngày dự thi.
* Điểm thưởng: Dành cho VĐV đạt thành tích các giải từ cấp Tỉnh, Thành trở lên, thời gian không quá 4
năm (làm đơn theo mẫu và kèm theo thành tích cao nhất):
Điểm 10: Thí sinh đoạt huy chương vàng Hội khỏe Phù đổng Tỉnh,Thành; Giải học sinh của khu vực;
Giải trẻ/ giải năng khiếu các lứa tuổi Tỉnh, Thành phố; Giải học sinh các nhóm tuổi Tỉnh, Thành phố; Thí
sinh đoạt huy chương tại giải vô địch hạng ba quốc gia tổ chức một lần trong năm.
Điểm 9: Thí sinh đoạt huy chương bạc, đồng Hội khỏe Phù đổng Tỉnh,Thành; Giải học sinh của Khu
vực; Giải trẻ/ giải năng khiếu các lứa tuổi Tỉnh, Thành phố; Giải học sinh các nhóm tuổi Tỉnh, Thành phố.
* Nếu không trúng tuyển vào Đại học, sẽ được xét tuyển vào hệ Cao đẳng nếu đủ điểm.
* Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sẽ có cơ hội học liên thông Đại học.
* Trong thời gian học, nếu đạt thành tích tương đương VĐV cấp I trở lên hoặc đạt huy chương sẽ được hỗ trợ
học bổng hàng tháng.
* Được dự thi tuyển sinh Cao học chuyên ngành Giáo dục thể chất ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

