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THÔNG BAO 

V vic tuyên sinh lien thông tfr trInh d 1Jii h9c sang Dti h9c 

(Van bing 2 en), hInh thtrc Vira lam vira hçc m& tti 

Trtr?rng Dii h9c Tài chInh - Marketing nàm 2022 

Tnthng Dti h9c Tài chInh - Marketing (UFM) thông báo tuyn sinh lien thông tü 
trinh d Dii h9c sang Dti h9c (Van bang 2 cu) hInh thüc Vi'xa lam vira hpc näm 2022, m 
tai UFM nhu sau: 

I. NGANH DAO TAO  VA CHI TIEU TUYEN SINH 

1. Chi tiêu tuyn sinh: 470 chi tiêu. 

2. Ngành — Chuyên ngành dào tio 

Stt Ngành tuyn sinh Chuyên ngành tuyên sinh 

1 Ktoán Ktoándoanhnghip 

2 Marketing Quãn trj Marketing 

3 Quán trj kinh doanh Quán trj kinh doanh tng hçp 

4 Ngôn ngtr Anh Ting Anh kinh doanh 

5 Kinhdoanhquocte 
Logistic và quán tn chui cung i'rng 
toan cau 

II. THfl GIAN DAO TAO  — HNH TH1C HQC VA VAN BANG TOT 
NGHIP 

1. Thôi gian dào tto toãn khóa: ti thiu 02 näm tüy thuOc  vao k& qua xét cong 
nhn, chuyen dôi tin chi cüa sinh viên khi nhp h9c. 

2. HInh thfrc hQc: h9c vào các bui ti trong tun vã các ngày cuôi tuân (ljch h9c 
së thrçc thông báo cii the sau khi nhp h9c) ngoài ra sinh viên có the dang k h9c vài các 
lOp h9c phân cüa sinh viên chinh quy tai Tnrng. 

3. Van bang t6t nghip: Sinh viên tht nghip trInh dO Dai h9c së duçc nhn bang 
"CU' NHAN" do UFM cap, không phân bit các hInh thirc dão tao ChInh quy, Vira lam 
vra h9c va cO co hOi  tiêp tic h9c bc cao hGn (Thtc si, Tiên si) tai UFM vã các 
Trung, H9c vin cO dâo tao sau  Dai h9c trên cã nuâc (theo quy dinh cza B5 Giáo dyc và 
Dao tqo). 

III. HINH TH1C TUYEN SINH 

1. Di tlrQng dr tuyên 

Cong dan Vit Nam không phân bit dan tOe,  ton giáo, tin ngixng, giâi tInh, ngun 
gôc gia dInh, dja vj xa hOi,  hoãn cãnh kinh tê và dang không bj truy ciru trách nhim hInh 
sir, d có bang tot nghip trInh dO Dai h9c tth len thuOc  h thông giáo diic quôc gia. 
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2. Xét tuyn 

2.1. Tuyn thng: Ngu?i dä CO bang t& nghip Dti h9c h chInh qui và không 
chInh qui do Trueing Dti h9c Tài chInh - Marketing cap; hotc ngui d cO bang tot 
nghip Dii hc h chInh qui cãc ngãnh dào tto thuc nhOm ngành Kinh té, Khoa h9c ti1 

nhiên, K thut do tAt cã các Tru?rng, Vin, Dti hpc khác cap. 

2.2. Xét tuyn: Nhttng nguOri không thuOc  din tuyn thtng np k& qua h9c tp tii 

bc dti h9c van bang thir nht ch9n mt trong các th hçp d dang k xét tuyn nhix sau: 

T hyp 1: Mon cor bàn — Mon 1 1un chInh trj. 

Thçp 2: Môncabãn—Môncorsâ. 

Thcp 3: Môncabãn_Môncorbãn. 

T hqp 4: Mon cc si — Mon 1 1un chinh trj. 

Thçp 5: Môncors—Môncasi. 

o Danh myc các mon cci ban: Toán cao cp; Xác sut tMng kê; Tin h9c dti cirong, 
Ngoi ngU', Quy hoach tuyn tInh (Ti uu hOa) v.v... 

o Danh muc các mOn cci sO': Kinh t vi mô; Kinh t vi mô; Kinh t hçc; Kinh tê 
Quc t; Kinh t phát trin; quãn trj h9c; Pháp 1ut dai  cirong v.v... 

o Danh myc các mOn lj luan  chinh trj: Nhtrng nguyen 1 co bàn cUa chñ nghia Mac-
Lenin (Triêt h9c hoc Kinh t chinh trj); Dixng 1i each mtng cüa Dãng Cong  san 
Vit Narn (Ljch sir Dáng); Tu tithng H ChI Minh v.v... 

2.3 Nguyen tic xét tuyn 

-Dimchpnhnhèsor: 

Tong dim t hçip dung xét tuyn2 4,0 dim di vâi tin chi. 

Ting dim t hp dñng xét tuyn 2 10,0 dim di vâi niên ch. 

- Nguyen tAc xét tuyn: Xét trüng tuyn theo dim xét tuyn t1r cao xuéng thp dn 
khi dñ chi tiêu. 

IV. QUY TR!NH BANG KY TUYEN SINH 

1. Bang k trirc tip 

- ThI sinh tãi các biu mu tuyn sinh tai  website http://ice.ufm.edu.vn  hoc trrc 
tiêp nhn tai  van phOng Vi Dào tao thu?ng xuyên, diên day dü các thông tin cO lien 
quan. 

- Np trrc tip tai van phOng Vin Dào tao  thuO'ng xuyên. 

2. Bang k online: thiyc hin theo htthng dn tii du'&ng link: ice.ufm.edu.vn  

Ltruj.'  

- Theo thi'r t%r nguyen v9ng däng k ngành h9c ma thI sinh trüng tuyn vào chuyên 
ngành cO so 1u'ng không dü m 1p theo quy djnh, Nhà truO'ng së chuyên sang nguyen 
v9ng tiêp theo (theo phiêu däng k tuyên sinh) khi dU so luçing to chi'rc lap h9c hoc thi 
sinh có quyên ch9n chuyên ngành khac khi lam thu titc nhp hçc hoc bão liru kêt qua 
tuyên sinh. 
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- so' cia np không hoàn trã 1ii. 

V. THO'I GIAN TUYEN SINH — BJA DIEM PHAT HANH HO SY 

1. Thô'i gian tuyn sinh 

Dot Tho'i gian phát hãnh và nhin ho so' 
Thôi gian cong bô trñng tuyên 

(dir kiên) 

1 Tr tháng 01/2022 dn 5/2022 Tháng 5/2 022 

2 Tix tháng 6/2022 dn 7/2022 Tháng 7/2022 

3 Tr tháng 8/2022 den 10/2022 Tháng 10/2022 

4 Tfx tháng 11/2022 dn 12/2022 Tháng 12/2022 

2. Các 1oti phi khi dng k xét tuyn: L phi xét tuyn 120.000d/h so'. 

M9i chi tit lien quan dn khóa h9c, xin vui lông lien h: 

VIN DAO TAO THI1NG XUYEN, TRUNG BA! HOC TA! CHiNH-MARKET!NG 

PhOng D.004, s 778 Nguyn Kim, PhuO'ng 4, Qun Phü Nhun, Tp.HCM. 

Diên thoai: (028).3997.71.71 —Hotline: 0986.08.42.42 

Website: http://ice.ufm.edu.vn  — Email: ice@ufm.edu.vn  ,/ 

Nri nhfln: 
- Ban Giám Hiêu (dê báo cáo); 
- Các dan vi thuOc Tru'ông; 
- Thông báo trang web Tru'O'ng; 
- Liru: VT, DTTX. 
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