
 

 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2011 

 

Năm 2011, Trường Đại học Kinh tế -  Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 430 chỉ tiêu 
đào tạo đại học hệ chính quy. Cụ thể với từng ngành như sau:  

  

TT Tên trường, ngành 
học 

Ký hiệu 
trường 

Mã ngành 
quy ước 

Khối thi 

quy ước 

Chỉ tiêu tuyển 
sinh 

1 Kinh tế QHE 401 A,D1 50 

2 Kinh tế Quốc tế QHE 402 A,D1 100 

3 Quản trị Kinh doanh QHE 403 A,D1 60 

4 Tài chính - Ngân 
hàng QHE 404 A,D1 110 

5 Kinh tế Phát triển QHE 405 A,D1 60 

6 Kế toán QHE 406 A,D1 50 

* Lưu ý: 

- Ngành Kinh tế Quốc tế, Tài chính - Ngân hàng có hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao 

- Ngành Quản trị Kinh doanh chỉ tuyển chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế.  

Điểm xét tuyển: 

Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển ở trường theo khối thi, nếu thí 
sinh đủ điểm vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được 
chuyển vào ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu và có điểm trúng tuyển thấp hơn.  

Điểm Tiếng Anh hệ số 1. 

Lợi ích khi tham gia các chương trình đào tạo của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN: 

- Cơ hội học học thêm một bằng đại học chính quy thứ 2 các ngành: tiếng Anh (phiên dịch) 
của Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN; Luật kinh doanh của Khoa Luật - ĐHQGHN. 



 
Riêng sinh viên ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế chính trị) và ngành Kinh tế Phát 
triển được học thêm ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế -ĐHQGHN. 

- Cơ hội được tham gia các chương trình học tập, hội thảo, trao đổi giao lưu quốc tế ở 
trong và ngoài nước. 

- Cơ hội được nhận học bổng từ các đối tác trong nước và quốc tế của ĐHQGHN và 
Trường ĐHKT (học bổng Toshiba Nhật Bản, Shinnyoen Nhật Bản, Mitsubishi Nhật Bản, 
Lotte Hàn Quốc, Posco Hà Quốc, Pony Chung Hàn Quốc, Lawrence S.Ting, Học bổng K-
T, Học bổng Gami,…), và hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng chính sách UOB của Singapore.  

- Cơ hội được giới thiệu thực tập và việc làm; tiếp tục học tập ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ 
trong và ngoài nước. 

- Đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học, quản lý, doanh nhân có trình độ chuyên môn cao 
và giàu kinh nghiệm thực tiễn. 

- Môi trường học tập hiện đại, gắn lý thuyết và thực tiễn. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo hiện đại, cập nhật. 

Địa chỉ liên hệ: 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội  

Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (04) 37547506 (máy lẻ 305, 315, 325), (04) 37450056 

Hotline 01295536506 

Website: http://www.ueb.edu.vn 

Mọi thắc mắc gửi tới Email: news_ueb@vnu.edu.vn sẽ được giải đáp kịp thời. 
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