HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
THÔNG TIN DỰ KIẾN XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2022
TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Mã
ngành

Chỉ
tiêu

1

Dịch vụ thương mại hàng
không :
• Chuyên ngành Khai thác
mặt đất và phục vụ chuyến
bay;
• Chuyên ngành Dịch vụ trên
chuyến bay.

6340115

150

2

Kiểm tra an ninh hàng không

6860101

60

3

Kiểm soát không lưu
6840121
Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu
6520101
bay
TỔNG

30

4

60

Tổ hợp môn xét tuyển
Học bạ
THPT

A01, D01,
D14, D15

A01, D01,
D78, D96

A00, A01,
D07, K01

A00, A01,
D07, D90

300

*Tất cả thông tin chỉ là dự kiến và có thể thay đổi, thông tin chính thức sẽ được
thông báo trong Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2022 đăng trên web vaa.edu.vn.
*Chỉ tiêu của từng đợt xét tuyển sẽ do HĐTS quyết định.
*Các tổ hợp xét tuyển:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A00: Toán – Lý – Hóa;
A01: Toán – Lý – Anh;
D01: Toán – Văn – Anh;
D07: Toán – Hóa – Anh;
D14: Văn – Sử – Anh;
D15: Văn – Địa – Anh;
D90: Toán – Anh – KHTN (chỉ dùng cho PT xét điểm thi THPT);
D96: Toán – Anh – KHXH (chỉ dùng cho PT xét điểm thi THPT);
D78: Văn – Anh – KHXH (chỉ dùng cho PT xét điểm thi THPT);
K01: Toán – Tin – Anh.

1. Phương thức 1: xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia:
Điều kiện xét tuyển: điểm xét tuyển của từng môn trong tổ hợp xét tuyển từ 5,0
trở lên.
Cách tính điểm:
Điểm xét tuyển = điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên
Trong đó:
+ Điểm từng môn = bằng điểm thi THPTQG của từng môn trong tổ hợp xét tuyển.
(Được làm tròn đến 0,25).
+ Thí sinh có thể sử dụng điểm thi THPTQG các năm từ 2015 đến 2022.

+ Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 đối với các ngành Dịch vụ thương mại hàng
không, Kiểm tra an ninh hàng không, Kiểm soát không lưu.
+ Điểm ưu tiên: điểm khu vực, điểm đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên theo mục
4d.
Học viện xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ trên cao xuống thấp cho đến khi
đủ chỉ tiêu. Khi có nhiều hồ sơ bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì sẽ ưu tiên hồ sơ
có nguyện vọng đăng ký cao hơn.
2. Phương thức 2: xét tuyển bằng kết quả học bạ
Điều kiện xét tuyển: điểm của từng môn xét tuyển trong tổ hợp xét tuyển phải từ
5,0 trở lên.
Công thức tính:
Áp dụng với tất cả thí sinh, bao gồm học sinh lớp 12 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ
2021 trở về trước
Điểm xét tuyển =

Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên

Trong đó:
+ A, B, C: là 03 môn trong tổ hợp xét tuyển.

+ Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 đối với các ngành Dịch vụ thương mại hàng
không, Kiểm tra an ninh hàng không, Kiểm soát không lưu.
+ Điểm xét tuyển được làm tròn đến 0,25;
+ Điểm ưu tiên: chỉ tính điểm đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên theo mục 4.1c,
không tính điểm khu vực.
Học viện xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ trên cao xuống thấp cho đến khi
đủ chỉ tiêu. Khi có nhiều hồ sơ bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì sẽ ưu tiên hồ sơ
có nguyện vọng đăng ký cao hơn.
3. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

-

Tuyển thẳng đối với các trường hợp sau đây:

•

Thí sinh đã tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên;

•

Thí sinh hiện đang là sinh viên trình độ Cao đẳng trở lên (có giấy xác nhận sinh
viên của trường đang theo học không quá 03 tháng tính đến thời điểm xét tuyển)
và có chứng chỉ TOEIC từ 500 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn đến thời
điểm xét tuyển);

•

Thí sinh đã học THPT ở các nước mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính hoặc thí sinh
học các chương trình THPT nước ngoài ở các trường THPT quốc tế tại Việt Nam.
GPA từng năm từ 2,50 trở lên hoặc học lực loại Khá trở lên.

-

Cộng 1,5 điểm đối với các đối tượng tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành
đăng ký xét tuyển.

4. Quy định đăng ký phương thức xét tuyển:

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển (ĐKXT) tối đa là 04 nguyện vọng (nguyện
vọng 01 là nguyện vọng cao nhất), theo một trong hai hoặc cả hai phương thức. Phương

thức xét điểm THPT sẽ được xét trước. Nếu thí sinh trúng tuyển ở phương thức THPT
thì sẽ không được xét ở phương thức học bạ. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện
vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
5. Khuyến cáo về chiều cao:
Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Dịch vụ thương mại hàng không và Kiểm tra
an ninh hàng không cần có chiều cao: nữ từ 1m60 trở lên, nam từ 1m68 trở lên để đáp
ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp (không bắt buộc trong xét tuyển).

