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THÔNG BAO 
V vic tuyn sinh trInh d 1Jii h9c hInh thfrc Vfra lam vira h9c 

mô tti Trwông Dii hQc Tài chinh - Marketing nãm 2022 

TrixOng Dti h9c Tài chInh - Marketing (UFM) thông báo tuyn sinh trInh d Dii 
hpc hinh thirc viira lam vera h9c näm 2022, mó tti UFM nhu sau: 

I. NGANH DAO TAO  VA CHI TIEU TUYEN SINH 

1. ChI tiêu tuyn sinh: 730 chi tiêu. 

2. Ngành - Chuyên ngành dão to 

STT Ngãnh tuyn sinh Chuyên ngành tuyn sinh 

1 K toán K toán doanh nghip 

2 Marketing Quân trj Marketing 

3 Quãn trj kinh doanh Quân trj kinh doanh thng hp 

4 Tài chInh — Ngân hang 
Ngân hang 

Tài chInh doanh nghip 

5 Ngôn ngü Anh Ting Anh kinh doanh 

6 Quân trj khách stn Quãn trj khách sin 

7 Luât kinh tA Luât du tr kinh doanh 

8 Kinh doanh quoc te Logistic vã quãn tn chui cung i'rng 
toan cau 

9 Bat dng san Kinh doanh bt dng san 

!I. THOI GIAN BAO TAO  — HINH TH1C HQC VA VAN BANG TOT NGHIP 

1. Th&i gian dão tio toãn khóa: 04 nãm. 

2. Hlnh thüc hQc: hçc vào các bui t& trong tun và các ngày cui tun (ljch h9c 
së duçc thông báo ci the sau khi nhp h9c) ngoài ra sinh viên có the dang k h9c vói các 
lap h9c phn cüa sinh viên chInh quy tii TruOng. 

3. Van bng tt nghip: Sinh viên t& nghip trInh d Dti h9c Se du?c nhn bang 
"CU' NHAN" do UFM cap, không phân bit các hlnh thirc dào tao  Chmnh quy, Vira lam 
vera hçc và Co ca hOi  tiêp tiic h9c a bc cao han (Thac si, Tiên si) tai  UFM và các 
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Tru?rng, HQc vin CO dào tto sau dti h9c trên Ca nuâc (theo quy djnh cza Bó Giáo diic và 
Dào tao). 

III. HINH THC TUYEN SINH 

1. lJöi ttrçng diy tuyên 

Cong dan Vit Nam không phân bit dan tc, ton giáo, tin ngung, giâi tInh, nguM 
géc gia dinh, dja vj xa hi, hoàn cãnh kinh tê và dang không bj truy ciru trách nhirn hmnh 
sr. Dã tot nghip Trung h9c Phô thOng, Trung cap chuyên nghip, Trung h9c nghê, Cao 
dng, Dui h9c theo quy djnh. 

2. Tuyn thng: ngu?i cia cO bang t& nghip Dti h9c. 

3. Xét tuyn 

3.1. Xét tuyn theo kt qua k thi tt nghip Trung hQc ph thông 

ThI sinh d? tuyn d t& nghip Trung hçc ph thông di.rçc sir diing kt qua thi tot 
nghip näm 2021 hotc 2022 dê xét tuyên nhu sau: 

T hop xét tuyn: 

o T hop 1: Toán - Vt 1 - Hóa h9c 

o T hop 2: Toán - Vt 1 - Ting Anh 

o T hop 3: Toán - Ngi van - Ting Anh 

o T hop 4: Toán - Ting Anh - Khoa hçc xä hi (hotc Khoa h9c tir nhiên) 

ThI sinh ch9n mt trong các t hop trên d däng k) xét tuyn, áp diing cho tAt ca các 
ngãnh tuyên sinh. 

3.2. Xét tuyn kt qua h9c tp bc trung hçc ph thông (hQc bi) 

- D& tisçng: ThI sinh t& nghip Trung h9c ph thông hoc tuo'ng duxo'ng có tong 
diem trung bInh 03 mon h9c cüa näm h9c lop 12 thuOc mOt  trong các to hop xét tuyên dat 
mirc diem do H)i dOng tuyên sinh quy djnh. 

- T hop xét tuyn: nhix t hop xét tuyn miic 3.1 nói trên. 

3.3. Nguyen tik xét tuyn 

- Dim chip nhn hè so': Tng dim 03 mOn trong t hop xét tuyn ~ 12 dim. 

- Dim xét tuyn duçc tinh nhu sau: 

Diem xét tuyên = tang dié'm theo t hcip mon xét tuyé'n + diem u'u tiên. 

- Nguyen the xét tuyn: Xét trUng tuyn theo dim xét tuyn tfr cao xung thp dn 
khi dU chi tiêu. 

3.4. Bim tru tiên: Phii l%ic kern theo. 

IV. QUY TRiNH BANG K TUYEN SINH 

1. Bang k trirc tip 

- ThI sinh tãi các biu mu tuyn sinh tai  website http://ice.ufm.edu.vn  hoc trrc 
tMp nhn tai  van phOng Vin Dào tao  thixO'ng xuyên, diên day dü các thông tin CO lien 
quan. 

- Np trirc tip tai  van phOng Vin Dào tao  thuO'ng xuyen. 
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2. Bang k online: thrc hin theo htró'ng dan tti du'&ng link: ice.ufm.edu.vn  

Lu'uj:  

• Theo th' tzç nguyen vçrng dáng /çj ngành hQc ma thI sinh tring tuyén vào 
chuyên ngành Co so' lu'çrng khong dz m& lap theo quy dinh, Nhà tru'àng së' chuyên sang 
nguyen vQng tiêp theo khi sO hrcrng tO chz'cc lOp hQc hoIc thI sinh cO quyên chQn 
chuyên ngành khác khi lam thi 4w nhp hQc hoIc báo lu'u kêt qua tuyên sinh; 

• so' di nç5p khOng hoàn trá igi. 

V. THOI GIAN TUYEN SINH — BJA B11M PHAT HANH HO Sth 

1. Thri gian tuyn sinh: 

Thôi gian phát hành 
vànhnhôso 

Thôi gian cong b trñng tuyn 
(dirkiên) 

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

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

3 Tir tháng 8/2022 dn 10/2022 Tháng 10/2022 

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

2. Các loii phi khi dáng k xét tuyn: L phi xét tuyn 120.000d/h so. 

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

VIN BAO T1O THUONG XUYEN, TRIXONG PAl  HQC TA! CHNH - MARKETING 

Phông D.004, s 778 Nguyn Kim, PhiRing 4, Qun Phü Nhun, Tp.HCM. 

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

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

Noi nhOn: 
- Ban Giám Hiu (dê báo cáo); 
- Các doii vi trirc thuQc Trung; 
- Thông báo trang web Tnrô'ng; 
- Lint: VT, DTTX. 

 

TS. Lê Trung JJio 
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