
PHỤ LỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

(dành cho các thí sinh tham dự kỳ thi năng khiếu do Đại học Đà Nẵng tổ chức) 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHĐN ngày     tháng 7 năm của ĐHĐN) 

 

TT 
Mã 

trường 

Tên ngành/ 

chuyên ngành 

Mã 

ĐKXT 

Chỉ tiêu  

dự kiến 
Tổ hợp xét tuyển  

Mã tổ hợp 

xét tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

1 DDS 
Sư phạm  

Âm nhạc (*) 
7140221 8 

1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + 

Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn 

2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + 

Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán 

1.N00 

2.N01 

Ưu tiên môn 

Năng khiếu 1 

Theo quy định của Bộ 

GD&ĐT và tổng điểm 3 

môn theo tổ hợp >=22,50 

2 DDS 
Giáo dục  

thể chất (**) 
7140206 16 

1.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 

100m)*2 + Toán + Sinh học  

2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 

100m)*2 + Toán + Ngữ Văn  

3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 

100m)*2 + Ngữ Văn + Sinh học 

4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 

100m)*2 + Ngữ văn + GDCD 

1.T00 

2.T02 

3.T03 

4.T05 

Ưu tiên môn 

Năng khiếu 

TDTT 

Theo quy định của Bộ 

GD&ĐT và tổng điểm 3 

môn theo tổ hợp >=18,00 

 

 

3 

 

 

DDS 
Giáo dục  

Mầm non (*) 
7140201 77 

1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) 

+ Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 

2.  Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) 

+ Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Ngữ văn  

1.M09 

2.M01 

Ưu tiên môn 

Năng khiếu 1 

Theo quy định của Bộ 

GD&ĐT và tổng điểm 3 

môn theo tổ hợp >=18,00 

  

 
- Ngành có dấu (*): Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh đã thi năng khiếu; 

- Ngành có dấu (**): Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh đã thi năng khiếu và đăng ký năng khiếu bổ sung. 

 


