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THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Kỳ thi Đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM, là kỳ thi năng lực
riêng do trường Đại học Quốc tế tổ chức và chiếm 20-50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà
trường. Năm 2021, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày: 29/5/2021 và 30/5/2021.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có thể nộp hồ sơ và đóng lệ phí đăng ký
dự thi, trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM phối hợp cùng trường THPT thu hồ sơ tại
trường THPT.
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:


01 Phiếu đăng ký dự thi (điền thông tin tại: https://sat.hcmiu.edu.vn/, in ra và ký tên)



01 Bản photo công chứng giấy CMND/CCCD



01 Bản photo công chứng chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS/TOEFL iBT) (nếu có)



01 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Lệ thí đăng ký dự thi:
-

Môn bắt buộc (Môn Toán + Môn Tư duy Logic): 200.000đ (100.000đ/bài thi)
Môn tự chọn: 100.000đ/bài thi

Hồ sơ đăng ký và lệ phí thi, học sinh nộp trực tiếp tại trường THPT
Thông tin chi tiết thí sinh tham khảo tại: https://sat.hcmiu.edu.vn
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QUY TRÌNH PHỐI HỢP ĐĂNG KÝ DỰ THI
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
Bước 1:
Trường THPT thông báo việc đăng ký dự thi kỳ thi “Đánh giá năng lực của trường
Đại học Quốc tế” đến học sinh thông qua các kênh truyền thông
(Website, Fanpage, Group Zalo/FB các lớp, email,…)
Lưu ý: Học sinh nộp hồ sơ và đóng tiền trực tiếp tại trường THPT

Bước 2:
Trường THPT tiến hành thu hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi
(Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM có thể hỗ trợ mẫu biên nhận)

Bước 3:
Trường THPT lập danh sách, gửi kèm hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi
(sau khi đã trích lại 50%) về trường Đại học Quốc tế trước ngày 10/5/2021

Bước 4:
Trường Đại học Quốc tế tiếp nhận hồ sơ và gửi công văn phản hồi về hồ sơ đăng ký
dự thi hợp lệ cho trường THPT

