CQNG HOA xA 1101 CHU NGFIIA \/IIT NAM
Doe lap - Tir do - Hanh phüc
TRI1OG DH TM CHINTI - MARKETING
Tp. Ho CJ'i[Minh, ngày5 tháng.IO näm 2018
So:iY/TB-DHTCM-DTTX
THÔNG BAO XET TUVEN
Trinh d Di hyc hInh thü'c vüa lam vira hyc dôi vói sinh viên h chinh quy
dang theo bye ti trtrb'ng Di bye Tài chInh - Marketing

BO iAi CHINH

Tnrng Di h9c Tài chInh - Marketing (UFM) thông báo dang k xét tuyn trinh d
Di hçc hinh thc vñ'a lam vra h9c di vâi sinh viên h chinh quy dang theo hçc tai
truOng Dai h9c Tài chInh — Marketing nhu' sau:
CHI TIEU TUYEN SINH — NGANH DAO TiO
I.
1. Chi tiêu tuyên sinh: 100 chi tiêu.
2. Nganh dào to: Ngôn ngU Anh, Marketing, Quãn trj kinh doanh.
II. THOI GIAN DAO TO — H!NH TH15'C HQC VA VAN BANG TOT NGHIP
1. Thô'i gian dào to: 4 nãrn (sinh viên së du'cic rnin hQc, mien thi các hQc phân dã
hçc tti h chInh quy).
2. Hlnh thüc hyc: hçc vào các bui ti trong tuân và các ngày cui tu.n. Ljch hcc së
thrçc thông báo ci th sau khi nhp hçc.
3. Van bang tt nghip: Sinh viên tt nghip së ducic cp bang t& nghip Di hQc
vâi hoc vi "CTX NHAN" hInh thirc Vra lam vüa hoc và dñ diu kin d hoc bâc Sau Di
hQC. Riêng di vi ngành NgOn ngfrAnh, sinh viên tt nghip së du'cc cong nhn dü diêu
kin v chun ngoai ngu' du vào và tt nghip tai bc Di hoc, Sau Dai hçc (theo quy
din/i cfa Bó GiOo dic và DOo tçio ban hành).
III. DOI TIfQG — DIEU KIN XET TUYEN — MC HQC PHI
UFM.
1. Dôi tirçrng: Tt Ca sinh viên bc Di hQc h chInh quy hin dang theo hQc tai
2. Phwrng thü'c tuyên sinh: Xét tuyên.
3. Diêu kin xét tuyên:
- Di v&i sinh viên h chInh quy tuyen sinh nOin 2018: Nhà truèng xét dirn trng
tuyên dâu vào bc Dti hçc tr cao xuông thâp den khi dü chi tiêu.
Dói v&i sin/i viên /i chInh quy tuyn sinh tit nOm 2017 tr& v tri&c: Nhà tnrng xét
kt qua hçc tp trung binh tr du khOa hQc dn näm xét tuyn 11r cao xung thp
dn khi dü chi tiêu.
4. Hyc phi: Sinh viên trüng tuyn nhp hQc s duçic huO'ng chinh sách giâm 20% hçc
phi trên rnirc thu hin hành.
IV. HO SO TUYEN SINH
1. Mt (01) Phiêu däng k xét tuyn theo mu cüa Vin Dao tto thung xuyên (dan
04 ãnh màu cO 3x4);
di vi
2. Mt (01) bàn sao giy chxng nhn kt qua ki thi THPT Quc gia 2018
sinh viên h chin/i quy tuy1i sin/i nOm 2018; hoac bang kt qua hQc tp di vO'i sin/i viên
h chin/i quy tuyên sin/i tic nOm 2017 tr& v tncác).
Lcu 5. Ht so' dã nç5p së khOng /ioàn trO lçii.
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V.

THCfl GIAN TUYEN SINH:
1. Thôi gian phát hành và np ho so': Tfr ngày ra thông báo dn ht ngày
09/12/2018 (Tr thu1r 2 dn thir 6; Sang tr 07g30 — 11g30; Chiu tr 13g00 - 16g30)
2. Dja dim phát hành và np ho so!: Vin Dâo to thu'mg xuyén, so 2C Phô
Quang, P.2, Q.Tân BInh, TP.H ChI Minh.
3. L phi tuyn sinh (thu khi nhn ho so): 200.000d/thI sinh.
4. Dr kin thô'i gian cong b kêt qua trñng tuyên: Tháng 12/20 18.

Mci chi tit lien quan dn khóa hçc, xin vui lông lien h:
VIIN DAO TAO THUYNG XUYEN, TRIXNG DH TA! CH!NH-MARKETING
S 2C Ph Quang, Phu'ing 2, Qun Tan BInh, Tp.HCM.
Diên thoai: (028) 3997.71.71 — Hotline: 0986.08.42.42
Website: http://ice.ufm.edu.vn — Email: ice@ufrn.edu.vn

NoinIzân:
- Ban Giám Hiêu;
- Các don v trong truiig;
- Thông báo trang web truô1g;
- Lu'u: VT, Viên TTX.
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