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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ TUYỂN SINH NĂM 2018 
 
I. QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2018 
1. Tên Quy chế tuyển sinh được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung 
cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.” 
2. Điều 1 Đối tượng áp dụng bổ sung thêm: 

“trường trung cấp tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên (TCSP)” 
3. Điều 3 Cung cấp đầy đủ các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng: 

Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên có việc làm 
sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất. 

Trong trường hợp thay đổi nội dung đề án, trường phải công bố, công khai trước 
ít nhất 10 ngày tính đến ngày đầu tiên thí sinh điều chỉnh nguyện vọng và có trách 
nhiệm thông báo tới thí sinh có liên quan về việc thay đổi nội dung đề án của trường. 

Các trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định này thì không 
được thông báo tuyển sinh, trường hợp kê khai thông tin không đúng với điều kiện 
thực tế thì bị xử lý vi phạm theo quy định. 
4. Điều 6 Điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh:  
Điều chỉnh: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải 
học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định. 
5. Bổ sung điều 7 chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 
“Các trường công bố công khai chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình 
định hướng đào tạo để xét tuyển thẳng trong Đề án tuyển sinh của trường.” 
“Các trường công bố công khai chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình 
định hướng đào tạo để ư tiên xét tuyển trong Đề án tuyển sinh của trường.” 
6. Điều 13. Nhiệm vụ của các trường 
được sửa đổi bổ sung: “Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường xác định theo quy định về 
việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo 
viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ GDĐT ban hành.” 
7. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: 
          Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một 
điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 
bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.” 
8. Ngưỡng đảm bảo chất lượng các trường tự xác định: 

Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại 
học, cao đẳng, trung cấp: Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác 
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định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét 
tuyển.  

Đối với các ngành khác, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 
vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của 
Bộ GDĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.  
9. Làm tròn điểm xét tuyển: 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng 
bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực 
theo quy định Điều 7 của Quy chế này và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; Đối 
với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều 
kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có 
nguyện vọng cao hơn 
10. Tuyển sinh nhiều đợt trong năm: 

Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh 
của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông 
tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày. 
           Trước ngày 01 của các tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11, các 
trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và danh sách thí sinh nhập học của 
các đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh 
của Bộ GDĐT.  
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II. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ ĐHCQ NĂM 2018 CỦA HỌC VIỆN 
1. Thông tin chung (Tính đến thời điểm 31/12/2017) 
1.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;cập nhật địa chỉ các trụ sở: 

+ Trụ sở chính: số 1 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội. 
 + Cơ sở đào tạo: số 53E Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội. 

+ Cơ sở đào tạo: số 4, ngõ 1 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà nội. 

+ Cơ sở đào tạo: số 162 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội. 
1.2. Cập nhật quy mô đào tạo tính đến thời điểm 31/12/2017 
(15154 trong đó: NCS 284, CH 1217, ĐH 12479, GDTX 1174). 
1.3. Cập nhật thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất (phương 
thức tuyển sinh, điểm trúng tuyển,…). 

Khối ngành/ Ngành/ 
tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 2016 Năm tuyển sinh 2017 
Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm trúng tuyển 
 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 

Khối ngành III 
- Ngành Tài chính-  
Ngân hàng 
A00, A01: 
D01: 
- Ngành Kế toán 
A00, A01: 
D01: 
- Ngành Quản trị 
kinh doanh 
A00, A01, D01: 
- Ngành Hệ thống 
thông tin quản lý 
A00, A01: 
D01: 

 
1900 
 
 
 
 
1300 
 
 
 
240 
 
 
 
 
120 

 
2004 
 
 
 
 
1409 
 
 
 
251 
 
 
 
 
128 

 
 
 
 
Đợt 1: 19,50; Đợt BS: 20,00 
Đợt1 : 17,00; Đợt BS:19,25 
 
Đợt1: 24,00; Đợt BS: 22,00 
Đợt1: 19,75; Đợt BS: 20,00 
 
 
 
Đợt1: 23,00; Đợt BS: 21,00 

 
 
Đợt1: 17,50; Đợt BS: 22,00 
Đợt1: 23,00; Đợt BS: 25,50 

 
1850 
 
 
 
 
1250 
 
 
 
240 
 
 
 
 
120 
 

 
1818 
 
 
 
 
1302 
 
 
 
233 
 
 
 
 
120 
 

 
 
 
 
22,50 
22,50 
 
25,00 
25,00 
24,50 
 
 
24,50 
 
 
22,25 
29,92 

Khối ngành VII 
- Ngành Kinh tế 
A01, D01: 
- Ngành Ngôn ngữ 
Anh 
D01: 

 
240 
 
 
 
200 

 
276 
 
 
 
186 
 

 
 
Đợt1: 17,25; Đợt BS: 19,00 
 
 
Đợt1: 22,25; Đợt BS: 25,00 

 
240 
 
 
200 
 

 
233 
 
 
207 
 

 
 
23,00 
 
 
31,92 

Tổng 4000 4254 X 3900 3913 X 
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2. Đối tượng tuyển sinh 
Những đối tượng xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc 
THPT   
(1) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc tham dự kỳ thi chọn đội 
tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa 
học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi 
chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong 
cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về 
(Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn) được đăng ký tất cả các 
ngành phù hợp của Học viện. 
(2) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt 
loại tốt và thuộc một trong các trường hợp sau được đăng ký tất cả các ngành phù 
hợp của Học viện: 
- Học lực giỏi từ 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12và có thêm một trong các 
điều kiện sau:có giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành 
phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng 
Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 
Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi  về  một 
trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có kết 
quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặcTOEFL ITP 550 điểm, hoặcTOEFL iBT 55 điểm. 
- Học lực giỏi cả 3 nămtrong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp 
đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.  
(3)  Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt 
loại tốt và thuộc một trong các trường hợp sau được đăng ký ngành Ngôn ngữ 
Anh, ngành Kinh tế của Học viện: 
- Học lực giỏi năm lớp 12và có thêm một trong các điều kiện sau:có giải nhất, nhì, 
ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của 
một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;  hoặc đạt giải nhất, nhì, ba 
trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi 
hoặc nội dung đề tài dự thi về  một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ 
văn; hoặc có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặcTOEFL ITP 550 điểm, 
hoặcTOEFL iBT 55 điểm. 
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực 
thuộc TWtrở lên của một trong các môn Toán,  Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn. 
3. Nguyên tắc xét tuyển 
3.1. Nguyên tắc xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ 
GD&ĐT 

+ Ưu tiên cộng điểm thưởng vào điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo 
giải thí sinh đạt được, theo đó giải nhất được ưu tiên cộng thêm 2 điểm, giải nhì 
ưu tiên cộng 1,5 điểm, giải ba ưu tiên cộng 1 điểm và giải khuyến khích ưu tiên 
cộng 0,5 điểm. Học viện sẽ thông báo công khai danh sách thí sinh được cộng 
điểm trước khi công bố điểm chuẩn. 
3.2. Nguyên tắc, thứ tự  ưu tiên và cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi 
dựa vào kết quả học tập bậc THPT 
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a) Nguyên tắc  
- Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 7 
- Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có 
điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét 
từ cao xuống thấp. 

b)Thứ tự ưu tiên xét tuyển 
(1) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong 
đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, 
nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải 
nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn 
thi hoặc nội dung đề tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, 
Ngữ văn); 

(2) Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, 
Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng 
khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW  đủ điều kiện đăng ký vào tất cả 
cả ngành của Học viện và có thêm một trong các điều kiện sau: có giải Nhất, Nhì, 
Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW về một trong các môn 
Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba 
trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn 
thi;hoặc nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa 
học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc cókết quả thi  IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 
550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm, được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau: 
(2.1)  Có lực học loại giỏi trở lên cả 3 nămTHPT. 

(2.2)Có lực học loại giỏi trở lên 2 năm THPT trong đó có năm lớp 12. 
(3) Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, 

Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng 
khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đủ điều kiệnđăng ký xét tuyển 
ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện và có thêm một trong các điều 
kiện sau để  xét  tuyển tuần tự:  

(3.1)Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt  giải nhất, nhì, ba kỳ thi 
chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các 
mônToán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;  

 (3.2) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba trong 
cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc 
nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;  

(3.3) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt kết quả IELTS 5.5 điểm 
hoặcTOEFL ITP 550 điểm hoặcTOEFL iBT 55 điểm trở lên. 

(3.4) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành 
phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ 
văn. 

(4) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc đủ điều kiện đăng ký vào tất cả 
các ngành của Học viện và có thêm một trong các điều kiện sau: có giải Nhất, Nhì, 
Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW về một trong các môn 
Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba 
trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn 
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thi;hoặc nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa 
học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 
điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm, được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau: 
(4.1)  Có lực học loại giỏi trở lên cả 3 nămTHPT. 

(4.2)Có lực học loại giỏi trở lên  2 năm THPT  trong đó có năm lớp 12. 
(5) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc đủ điều kiện đăng ký xét tuyển 

ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện và có thêm một trong các điều 
kiện sau để  xét  tuyển tuần tự:  

(5.1)Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt  giải nhất, nhì, ba trong 
cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các 
mônToán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;  

 (5.2) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba trong 
cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc 
nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;  

(5.3) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt kết quả IELTS 5.5 điểm 
hoặcTOEFL ITP 550 điểm hoặcTOEFL iBT 55 điểm trở lên. 

(5.4) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành 
phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ 
văn. 
 (6) Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT 
chuyên/năng khiếu cấp cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWcó lực học loại giỏi trở 
lên cả 3 năm THPT trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp 
đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.  
 (7) Thí sinh trường THPTtrên toàn quốc có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm 
THPT trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét 
tuyển không dưới 7,0. 

c. Cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập 
bậc THPT 
 
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2  + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có) 
 - Điểm môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB  
cả năm lớp 12 Môn 1)/3; 
 - Điểm môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB 
cả năm lớp 12 Môn 2)/3; 
 - Điểm môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB 
cả năm lớp 12 Môn 3)/3. 
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình, ĐƯT: Điểm ưu tiên đối 
tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành). 
3.3. Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 
Bỏ mục: Thí sinh đăng ký ngành HTTTQL mã tổ hợp D01 thì môn Toán nhân hệ 
số 2 
Tiêu chí phụ đối với tất cả các ngành là môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển 
4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là: 4200 (năm 2017 là 3900),  
- Chỉ tiêu đối với chương trình chất lượng cao là 400 (năm 2017 là 300) 
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- Gộp chỉ tiêu mã tổ hợp D01 của ngành HTTTQL vào cùng A00, A01 (xét 
như nhau, năm 2017 tách riêng) 
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện 

Năm 2018, Bộ cho phép các trường tự xác định điểm sàn: 
Điểm xét tuyển của thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 

2018 vào từng ngành của Học viện tài chính có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong 
các tổ hợp ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) là từ 17 điểm 
trở lên. Ngoài ra, không có môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở 
xuống. (năm 2017 cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 
điểm) 
6. Mã ngành 

Thay đổi từ đầu 52 (năm 2017) sang đầu 7  
 

STT Mã ngành Tên ngành 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh  
2 7310101 Kinh tế 
3 7340101 Quản trị kinh doanh 
4 7340201 Tài chính ngân hàng 
5 7340201D Tài chính ngân hàng 
6 7340301 Kế toán 
7 7340301D Kế toán 
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 

 
7. Thời gian nộp hồ sơ 
- Xét tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT: từ ngày 30/5-20/6, 3/7-17h00 ngày 5/7 
- Xét tuyển thẳng, xét tuyển điểm thi THPTQG: theo quy định của Bộ 
 
8. Học phí dự kiến 

- Chương trình đại trà: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ tài 
chính) là 37.600.000đ (mức học phí bình quân: 9.400.000đ/sinh viên/năm). 

- Chương trình chất lượng cao : Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ 
tài chính) là 158.400.000đ (mức học phí bình quân: 39.600.000đ/sinh viên/năm). 

- Diện 3 tây (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), bộ đội gửi học: Học 
phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ tài chính) là 150.600.000đ (mức học phí 
bình quân: 37.650.000đ/sinh viên/năm). 

- Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại họcgiữa Học viện 
tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay 
đổi trong suốt 4 năm học như sau: không đổi (Học 4 năm trong nước: 260.000.000 
đ, Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich(Vương quốc 
Anh): 660.000.000đ) 
 
9. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 

Tuyển sinh bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2018 (nếu còn chỉ tiêu); Tuyển sinh 
bổ sung đợt 2: từ tháng 9/2018 (nếu còn chỉ tiêu) 
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10. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

Diện tích tăng so với năm 2017 (Tổng diện tích đất của trường: 125.556 m2; 
Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: 50067 m2) 
 
11. Danh sách giảng viên 

Bổ sung danh sách giảng viên thỉnh giảng: tính tối đa bằng 5% số giảng 
viên cơ hữu quy đổi 
12. Bổ sung Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất) 
 

Khối 
ngành 

Chỉ tiêu 
tuyển sinh 

Số sv trúng 
tuyển nhập 
học 

Số sv tốt 
nghiệp 

Tỷ lệ SV tốt 
nghiệp đã có việc 
làm sau 12 tháng 

K49 K50 K49 K50 K49 K50 K49 K50 
Khối 
ngành III 3280 3230 3217 3135 3000 2879 96,40% 98,09% 

Khối 
ngành VII 120 120 116 140 108 106 100% 93,18% 

Tổng 3400 3350 3333 3275 3108 2985 96,51% 97,72% 

 
TT Ngành học Tỷ lệ (%) SV có việc làm sau 12 tháng 
1 Tài chính - Ngân hàng 97,78 
2 Kế toán 99,21 
3 Quản trị kinh doanh 94,79 
4 Hệ thống TTQL 98,76 
5 Ngôn ngữ Anh 93,19 
 Toàn khóa 50 97,72 
 

Ngoài ra, bổ sung Thông tin tài chính: nguồn thu hợp pháp/năm của trường, 
tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/ năm của năm liền trước năm tuyển 
sinh(quy định theo thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018). 


