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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh hệ liên thông đại học chính quy năm 2019 – đợt 1
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM thông báo tuyển sinh hệ liên thông
đại học chính quy năm 2019 đợt 1 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng chính quy hoặc Cao đẳng nghề phù hợp với ngành
đào tạo liên thông.
2. Ngành tuyển sinh:
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Ngành

Môn thi

- Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh - Marketing căn bản
- Quản trị học
- Tiếng Anh
Tài chính ngân hàng - Nguyên lý kế toán
- Nhập môn tài chính-tiền tệ
- Tiếng Anh
Kế toán
- Nhập môn tài chính-tiền tệ
- Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh
- Reading
- Writing
- Tiếng Anh
- Kỹ thuật lập trình và Cấu
Công nghệ thông tin
trúc dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu
- Tiếng Anh
Kinh doanh quốc tế - Marketing căn bản
- Quản trị học
- Tiếng Anh
Marketing
- Quản trị học
- Marketing căn bản

Ghi chú

- Thi trắc nghiệm: 90 phút
- Thi tự luận: 180 phút

3. Hồ sơ dự thi:
1. 01 bộ hồ sơ dự thi (theo mẫu);
2. 01 Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề;
3. 01 Bản photo công chứng kết quả học tập/ bảng điểm có ghi rõ tên môn học, số
tiết, điểm thi từng môn;
4. 01 Bản sao khai sinh;
5. 02 ảnh 3x4 cm (ghi họ tên, ngày sinh vào sau ảnh, để vào trong 1 phong bì);
6. Giấy chứng nhận sức khỏe;
7. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Lưu ý: bản sao văn bằng, kết quả học tập, bản sao khai sinh, phải có sao y của nơi cấp;
hoặc công chứng của Phòng công chứng; hoặc chứng thực của UBND quận, huyện,
phường, xã.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/05/2019
- Thời gian làm việc:
+ Buổi sáng: 7h30 - 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Bảy)
+ Buổi chiều: 13h30 - 16h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
+ Buổi tối: 17h30 - 19h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
- Địa điểm: Văn phòng Tuyển sinh – Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM
Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 5422 5555 - Hotline: 094 998 1717
Email: tuyensinh@uef.edu.vn
- Lệ phí thi: 300.000 đồng/thí sinh;
- Lệ phí hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ
5. Thời gian ôn thi:
- Thời gian ôn tập: từ 22/04/2019
- Thời gian nhận giấy báo dự thi: từ 22/05/2019
- Ngày thi dự kiến: 01 & 02/06/2019
- Lệ phí ôn tập: 300.000 đồng/1 môn.
Nơi nhận:
- Lưu: Văn phòng trường, P.Đào tạo.
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